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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

در   2۰1۶ روبوکاپ  مسابقات  دوره  بیستمین 
الیپزیگ آلمان با نزدیک به 35۰۰ شرکت کننده از 
45 کشور دنیا روزهای دهم تا هفدهم تیرماه سال 
باسط پژوه  شرکت  که  شد  برگزار  درحالی  جاری 
صنعت  سندیکای  دانش بنیان  اعضای  از  تهران 

برق ایران در این مسابقات حضور پررنگی داشت 
و موفق به کسب جام لوییس ویتون برای بهترین 

ربات انسان نما شد. 

ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

باسطپژوهبرایاولینبارجامLouisVuittonرابهایرانمیآورد سندیکای صنعت برق ایران/ 

مهندس غالمرضا قاسمی کنگان مدیرعامل 
تیرماه  سازه  هامون  فلزی  صنایع  شرکت 
سال جاری با اعالم حمایت مالی و معنوی 
از احداث مجتمع فرهنگي وتفریحي الدیز، 

در مراسم افتتاحیه آن حضور یافت. 
مجموعه  مجهزترين  است  بنا  که  مجتمع  اين 
حومه  در  باشد  کشور  سطح  در  خود  نوع 
شامل  و   می شود  احداث  زاهدان  شهرستان 

هتل ٥ ستاره، پارك آبی، سالن ورزشی، سونا و 
استخر، پارك خانواده، شهربازى، سينما تياتر، 
رستوران هاى  نفره،  هزار   ٥ اجتماعات  سالن 
اعتبارى،  و  بانكی  مراکز  ستاره،   ٥ مدرن 
فروشگاه هاى مدرن تجارى، مرکز بزرگ خريد 
گاز،  و  بنزين  پمپ  مگا مال،  استار(،  )هايپر 
درمانگاه،  تعميرگاه،  و  اتوماتيك  فول  کارواش 
مسجد و خدمات عمومی و ٥ هكتار فضاى سبز 

خواهد بود.
ادامه در صفحه 3 /

حمایت هامون سازه از احداث مجتمع فرهنگي و تفریحي الدیز در زاهدان



 

 طرح و بررسی صورتجلسه هیات مدیره 
سندیکا در کمیته سازندگان تابلو 

 .......ادامه خبر

 فراخوان پذیرش طرح های فناورانه در 
مرکز فناوری صنعت برق و انرژی

 .......ادامه خبر

 وعده وزارت نیرو برای کمک به توسعه 
انرژی تجدیدپذیر  .......ادامه خبر

نا آرامی های ترکیه تاثیری بر مراودات 
برقی ندارد  .......ادامه خبر

 مسیر هموار برای توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر  .......ادامه خبر

 طراحی مسیر صادرات برق به اروپا از 
دو مسیر  .......ادامه خبر

دنیا به سمت برق تولیدی از نیروگاه های 
تجدیدپذیر رفته است  .......ادامه خبر

 سایه نفت ارزان بر طرح های تولید برق 
پاک ایران  .......ادامه خبر

 اروپا زمینه ساز تولید 3۰ گیگاوات 
انرژی تجدیدپذیر در ایران می شود

  .......ادامه خبر

 اعضای کمیته های کمیسیون انرژی 
مجلس مشخص شدند  .......ادامه خبر

خواهیم  خاموشی  امسال  تابستان   
داشت؟

 .......ادامه خبر

 فناوری اینوالکس گامی نو در عرصه 
انرژی های تجدیدپذیر است  .......ادامه خبر

 ایران انحصار غرب در تولید روغن 
کنترلی توربین بخار را شکست

 .......ادامه خبر

 به کمپین کاهش مصرف برق بپیوندید
 .......ادامه خبر

 لزوم رشد ساالنه 5 درصدی تولید برق 
ایران برای پرهیز از خاموشی  .......ادامه خبر

 برابری 1۰ درصد صرفه جویی برق در 
مصارف سرمایشی با 18۰۰ مگاوات کاهش 

پیک مصرف
 .......ادامه خبر

 نخستین نمایشگاه تخصصی فناوری 
اطالعات صنعت آب و برق برگزار می شود

 .......ادامه خبر

 تولید برق از آب نمک  .......ادامه خبر

 اجالس فعاالن صنایع الکترونیک کشور 
برگزار می شود  .......ادامه خبر

 اجرای نقشه راه توسعه فناوری و کسب 
وکار بازیافت انرژی  .......ادامه خبر

 مشترکان تهرانی  برای تعویض کنتور 
اقدام کنند  .......ادامه خبر

 ارائه چشم اندازهای نو در مهندسی برق 
و کامپیوتر  .......ادامه خبر

 مشترکان خانگی، تعیین کننده 
سرنوشت خاموشی احتمالی است

 .........ادامه خبر

آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و 
مهندسی به آفریقا

 .......ادامه خبر

 بهبود تراز تجاری با کاهش واردات یا 
افزایش صادرات؟

 .......ادامه خبر

 سامانه جامع گمرکی فعال شد
 .......ادامه خبر

 هشدار درباره افزایش شدید نرخ ارز
 .......ادامه خبر

 برجام کلیدی برای خروج اقتصاد ایران 
از بن بست بود

 .......ادامه خبر

 اقتصاد ایران در آستانه بن بست
 .......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 
منتشر شد
 .......ادامه خبر

 چشم انداز آینده اقتصاد و صنعت ایران
 .......ادامه خبر

 سه سناریوی ارزی برای صادرات
 .......ادامه خبر

 رفع موانع داخلی
 .......ادامه خبر

 چرا اقتصاد آزاد ریشه نمی کند
 .......ادامه خبر

 5۰ درصد پارلمان بخش خصوصي 
تهران سابقه دولتي دارند

 .......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
 Louis  باسط پژوه برای اولین بار جام

Vuitton را به ایران می آورد

اين جام معادل جام جهانی در مسابقات فوتبال است 
ژاپن  و  آلمان  آمريكا،  کشور  سه  فقط  حال  به   تا  و 
موفق به کسب آن شده بودند ولی امسال تيم رباتيك 
و حمايت هاى شرکت  تالش  سال  از سه  پس  باسط 
باسط پژوه تهران توانسته است عالی ترين رتبه را در 
بيستمين مسابقات جهانی ربوکاپ کسب کند. پس از 
حك نام تيم باسط بر روى جام لوييس ويتون، اين جام 
به ايران ارسال می  شود و سپس براى مسابقات سال 

آينده ربوکاپ راهی شهر ناگويا در ژاپن خواهد شد.
اين جام شيشه اى  آوردن  ربوکاپی بدست  آرزوى هر 
و حك نام تيمش بر روى آن است تا در سال 20٥0 
ميالدى که تيم ربات هاى انسان نما با تيم دنيا مسابقات 
واقعی فوتبال را برگزار می کنند، نامش در تاريخ ربوکاپ 

ثبت شده باشد.
روبات  انسان نماى سايز بزرگسال اين شرکت با بازى 
بزرگسال در مرحله   در ليگ فوتبال روبات هاى سايز 
يك چهارم با غلبه بر تيم  kudos  از کره با نتيجه 
2 بر صفر، در مرحله نيمه نهايی با کسب پيروزى 2 بر 
صفر بر تيم چين و با برد در مسابقه فينال مقابل تيم 
سوييتی از آلمان، قهرمان ليگ فوتبال ربات هاى انسان 
نماى بزرگسال گرديد. در رقابت چالش هاى تكنيكی 
نيز تيم رباتيك باسط توانست با اختالف زيادى مقام 
پايدارى  به همراه  عامل  اين دو  و  را کسب کند  اول 
خوب و عملكرد حرفه اى اين ربات باعث انتخاب اين 
براى  تيم ها  ساير  سرگروه هاى  و  داوران  توسط  تيم 

کسب جام لوييس ويتون شد.
کسب اين جام توسط يك تيم ايرانی با حمايت بخش 

و  برنامه ريزى  با  که  است  آن  نشان دهنده  خصوصی 
تالش جوانان ايرانی می توانند در مرز علم و تكنولوژى 
دستاوردهاى  به  را  علمی  اطالعات  و  گيرند  قرار 
به ثروت گامی  با تبديل آن  فن آورى تبديل کنند و 

بلند در جهت اقتصاد مقاومتی درون زا داشته باشند.
در اين مسابقات 13 مقام ديگر توسط تيم هاى ايرانی 
آزاد  دانشگاه  ايلخچی،  دانشگاه  اميرکبير،  دانشگاه 
قزوين، دبيرستان فرزانگان و ... کسب شد که جزئيات 
کامل نتايج در سايت www.robocup.org قابل 
در  ملی  تالش  از  نشان  امر  اين  و  می باشد  مشاهده 

زمينه کسب و توليد فن آورى روز دارد.
سنديكاى صنعت برق ايران اين افتخار بزرگ را به همه 
دانش پژوهان و صنعتگران و شرکت باسط پژوه تهران 
تبريك می گويد و آرزومند تبديل توانمندى هاى علمی 

به برترى در فناورى و استفاده در توليد است.
لينك فيلم اين موفقيت در اینجا آمده است. 

پیام تبریک سندیکا به شرکت باسط 
پژوه تهران

افتخار  بدینوسیله  ایران  برق  سندیکای صنعت 
بزرگ کسب جام لوییس ویتون را توسط شرکت 
انسان نما   ربات  بهترین  برای  تهران  پژوه  باسط 
طی بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ 2۰1۶ در 
اسفندیار  دکتر  جناب  خدمت  آلمان  الیپزیگ 
دانش بنیان  واحد  آن  محترم  مدیرعامل  بامداد 
صنعتی و کلیه پژوهشگران و کارکنان آن شرکت 

محترم تبریک عرض می نماید. 

ادامه از صفحه 1/ 
اقتباس  با  مجتمع  اين  تسميه  وجه  است  گفتنی 
انتخاب شده  اطراف زاهدان  از مناطق  نام يكی  از 
ميدانی  پروژه هاى  و  تحقيقات  اساس  بر  که  است 
باستان شناسان  مهد قديمی ترين صنعت به جا مانده 
الديزين  عنوان  با  صنعتی  بشر  نسل  زندگی  از 
به  ساطورسازى  نوعی  که  است     )Ladizian(

حساب می آيد.
با  اجرايی شدن طرح عمرانی الديز  اميد می رود   
برق  صنعت  سنديكاى  عضو  شرکت  اين   همت 
در  سودمندى  اجتماعی  و  فرهنگی  اثرات  ايران، 
توسعه مطلوب زيربناهاى شهر زاهدان داشته باشد 
پروژه  پايان  در  گرفته  برآوردهاى صورت  بر  بنا  و 
به ميزان 3000 نفر اشتغال مستقيم و 2000 نفر 

اشتغال غير مستقيم ايجاد کند.

متن تبریک سندیکای صنعت برق 
ایران به شرکت هامون سازه:

جناب آقای مهندس غالمرضا قاسمی کنگان 
مدیرعامل محترم شرکت صنایع فلزی 

هامون سازه

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله آغاز به 
احداث مجتمع فرهنگي وتفریحي الدیز  کار  
در شهرستان زاهدان را توسط حمایت مالی و 
معنوی حضرتعالی تبریک عرض می نماید و در 
و  نشانگر شایستگی  که  این مسئولیت  انجام 
نیت خیرخواهانه شما و مجموعه صنعتی تحت 
مدیرتتان در خدمت به این مرزو بوم می باشد، 

از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون دارد.

حمایت هامون سازه از احداث مجتمع فرهنگي و تفریحي الدیز در زاهدان
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 
طرح و بررسی صورتجلسه هیات مدیره 

سندیکا در کمیته سازندگان تابلو 

یکشنبه  روز  برق  تابلوهای  سازندگان  کمیته 
اعضای  حضور  با  جاری  سال  تیرماه  سیزدهم 
هیات رییسه کمیته در محل سندیکا برگزار شد.

در ابتداى اين نشست ضمن ارائه گزارش نمايندگان 
و مصوبات  تعيين شده کميته در کميته هاى عمومی 
هيات مديره سنديكا،  درخواست شد طبق بند چهارم 
سنديكا  مديره  هيات  خردادماه  سی ام  صورتجلسه 
برق  تابلوهاى  سازندگان  نظرکميته  مورد  موضوعات 
کتباتدوين و ارائه شود تا هيات مديره سنديكاپشتيبانی 

الزم در اين خصوص را مبذول دارد.
مديره  هيات  مصوبه  پنجم  بند  براساس  همچنين 
دوره اى  جلسات  بر  مبنی  تاريخ  همان  در  سنديكا 
هيات مديره با روساى کميته هاى تخصصی مقرر شد 
برگزارى  گزارش،  ارائه  و  اطالعات  دريافت  به منظور 
جلسه اى مشترك مابين کميته هاى تخصصی و هيات 

مديره در دستور کارقرار گيرد. 
در ادامه اين گزارش آمده بود براساس ششمين بند 
از صورتجلسه هيات مديره سنديكا، پيشنهادشده است 
رويكردهاى  و  اقتصاد  کلی  سياست هاى  به  توجه  با 
و ظرفيت سازى  ادغام  بين المللی، در خصوص  جديد 
شرکت هاى تابلوساز سنديكا و انجمن سازندگان تابلو 
بررسی هاى الزم تحت عنوان طرح مطالعاتی آزمايشی 
انجام و پيشنهادها به هيات مديره ارائه شود. بر اين 
اساس موضوع مذکور پس از طرح دراين جلسه کميته 

مورد پذيرش هيات رييسه تابلوسازان واقع نشد. 
بدهی هاى  تهاتر  موضوع   از طرح  پس  اين  بر  عالوه 
مربوط به ماليات، تامين اجتماعی و ساير سازمان هاى 

از  حمايت  کميته  صورتجلسه  از  مستخرج  دولتی 
تاريخ سی ام خرداد  ماه، مقرر شد  ساخت داخل در 
از طريق کميته ساخت داخل با دکتر هاشمی مشاور 
مالياتی سنديكا در مورد يافتن روش هاى اجرايی تهاتر 

مذاکره و نتيجه به اعضاى کميته انعكاس يابد. 
در  نيرو  وزير  عالی  مشاور  نامه  پايان ضمن طرح  در 
توسعه صنعتی و فناورى به شماره 120/18٥6٥/9٥ 
به روزرسانی  و  ارتقاء  خصوص  در   9٥/3/29 مورخ 
تكنولوژى و افزايش تنوع محصوالت توليدى، مقرر شد 
نامه اى در اين مورد از جانب کميته تهيه و ارسال شود. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
فراخوان پذیرش طرح های فناورانه در 

مرکز فناوری صنعت برق و انرژی

انرژی،  و  برق  صنعت  فناوری  توسعه  مرکز 
وابسته به پژوهشگاه نیرو طی فراخوانی عمومی 
نسبت به پذیرش تعداد محدودی از شرکت های 
انرژی  و  برق  در حوزه  فناورانه  دارای طرح های 

اطالع رسانی کرده است.
اين  خدمات  فراخوان  اين  در  مندرج  متن  اساس  بر 
دوره شامل خدمات تخصصی آزمايشگاهی، مشاوره اى 
صندوق هاى  به  معرفی  ضمن  که  است  بازاريابی  و 

حمايتی-مالی مورد ارائه قرار می گيرد. 
گفتنی است اولويت حوزه هاى کاربردى مورد حمايت 
در اين مرکز با مواردى چون انرژى هاى تجديدپذير، 
کاهش تلفات، افزايش بازده و بهبود عملكرد و عالوه بر 
آن حوزه هاى هوشمندسازى، سيستم  هاى اندازه گيرى، 
حفاظت پيشرفته و کنترل، در کنار بهينه سازى مصرف 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ميان  اين  از  و  بود  خواهد  مصرف  مديريت  و  انرژى 
بومی سازى،  معكوس،  مهندسی  بر  مبتنی  طرح هاى 
فناورى اطالعات و ارتباطات از اولويت ويژه در پذيرش 

برخوردار خواهند بود. 
تكميل  و  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  متقاضيان 
فرم هاى مربوطه می توانند به پايگاه اطالع رسانی مرکز 
www. توسعه فناورى صنعت برق وانرژى به آدرس

eptp.ir  مراجعه فرمايند.

ایسنا/ چيت چيان اعالم کرد
وعده وزارت نیرو برای کمک به توسعه 

انرژی تجدیدپذیر

گذاران  استفاده سرمایه  در صورت  نیرو  وزارت 
تجدید  برق  تولید  برای  داخلی  تکنولوژی  از 
و  از تکنولوژی  استفاده  با میزان  پذیر متناسب 
به  بیشتر  قیمت  درصد   3۰ تا  داخلی،  تولیدات 

تولید کنندگان برق پرداخت می کند.
به گزارش ايسنا، حميد چيت چيان در مراسم برگزارى 
چهارمين کنفرانس انرژى بادى ايران امروز )سه شنبه( 
بخش  سرمايه گذاران  بلندمدت  منافع  تضمين  از 
خصوصی در صنعت برق خبر داد و گفت: قيمت هاى 
ارديبهشت ماه  جديد اعالم شده براى خريد برق در 
جارى باعث اطمينان بيشترى براى تضمين خريد برق 

در آينده می شود.
وى ادامه داد: با اطمينان خاطر ايجاد شده براى صنعت 
برق کشور، می توانيم با قدرت از اينكار پشتيبانی کرده 
و برق مورد نياز را از توليد کنندگان خريدارى کنيم و 
متضمن منافع بلندمدت سرمايه گذاران در اين عرصه 

باشيم.
آئين نامه  تصويب  اساس  بر  داشت:  اظهار  چيت چيان 
ماده 61 قانون بهينه سازى مصرف سوخت، براى خريد 
تضمينی برق، وزارت نيرو در صورت استفاده سرمايه 
تجديد  برق  توليد  براى  داخلی  تكنولوژى  از  گذاران 
پذير متناسب با ميزان استفاده از تكنولوژى و توليدات 
داخلی، تا 30 درصد قيمت بيشتر به توليد کنندگان 

برق پرداخت می کند.
وى با بيان انواع فناورى هاى جديد در نيروگاه هاى بادى 
و اشاره به اينكه افزايش ظرفيت به سمتی می رود که 
از واحدهاى با ظرفيت باالترى براى توليد برق استفاده 
از  استفاده  براى  جديدى  فناورى هاى  افزود:  شود، 
برق  توليد  براى  )زيست توده(  »بيومس«  نيروگاه هاى 
و  آالينده ها  کاهش  آن  نتيجه  که  کرده  پيدا  توسعه 

ارتقاى استاندارد زيست محيطی بوده است.
وزير نيرو با بيان اينكه در سال گذشته بيش از 1۴۷ 
هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در جهان نصب شده 
است، گفت: هر چند آهنگ رشد استفاده از انرژى هاى 
تجديد پذير در اروپا نسبت به گذشته کاهش پيدا کرده 
است؛ اما با اين حال تحول اساسی در روند صنعت برق 
از منابع تجديد پذير در  استفاده  و  احساس می شود 

ساير کشورها رو به افزايش است.
وى از برگزارى کنفرانس پاريس به عنوان يك نقطه 
کشورها  بيشتر  کاپ 21  در  افزود:  و  کرد  ياد  عطف 
انرژى هاى تجديدپذير،  از  استفاده  با  تا  متعهد شدند 
در کشورشان کاهش  را  کربنيك  گاز  انتشار  و  توليد 

دهند.
چيت چيان با بيان اين مطلب که آينده نشان خواهد 
در  خود  تعهد  پايبند  ميزان  چه  به  کشورها  که  داد 
اين زمينه هستند، افزود: روند رو به رشد استفاده از 
قيمت  شديد  کاهش  سبب  پذير،  تجديد  انرژى هاى 

انرژى هاى فسيلی می شود و سرمايه گذاران و وزارت 
نيرو، سازمان برنامه ريزى، مجلس شوراى اسالمی بايد 

به اين مطلب توجه خاص داشته باشند.
وى با اشاره به اينكه سال گذشته در مراکش قيمت هر 
کيلووات ساعت برق توليدى از انرژى باد، 3 سنت بوده 
که در مقايسه با قيمت ذغال سنگ، گاز طبيعی و انرژى 
اتمی براى توليد برق بسيار ارزان است، افزود: در کشور 
مگاوات  ساخت 800  براى  مناقصه اى  در  نيز  امارات 
نيروگاه فتوولتائيك، به ازاى هر کيلووات ساعت برق 
خورشيدى 2.9٥ تا 2.99 سنت در نظر گرفته شده که 
نشان از افزايش سرعت تحوالت در بخش انرژى هاى 
تجديد پذير در طول يك سال گذشته و کاهش قيمت 

انرژى هاى تجديد پذير دارد.
وزيرنيرو تصريح کرد: کشورهاى داراى ذخاير فسيلی 
غنی نيز بايد استفاده بيشترى از انرژى هاى تجديدپذير 

داشته باشند.
ظرفيت  درصد کل  به ۷٥  نزديك  اينكه  بيان  با  وى 
نيروگاهی جديد که در سال 201٥ در جهان ساخته 
شده است به انرژى هاى تجديدپذير اختصاص داشته 
است، افزود: اين نشان دهنده تحول بسيار جدى در 

استفاده از انرژى هاى تجديدپذير است.
چيت چيان در خصوص تجربيات جمهورى اسالمی در 
اين زمينه و اقدامات انجام شده است، گفت: در کاپ 
21 جمهورى اسالمی داوطلبانه متعهد شد تا نسبت به 
نصب ۷٥00 مگاوات نيروگاه هاى تجديدپذير تا سال 

2030 اقدام کند.
وى با بيان اينكه در تدوين برنامه ششم توسعه کشور 
درطول  تا  شد  تصويب  دولت  در  گذشته  سال  در 
نيروگاه هاى  هزارمگاوات   ٥ ششم،  برنامه  ساله  پنج 
مطرح  نيروگاه هاى  مگاوات   ۷٥00 )از  تجديدپذير 
که  شود  نصب  مگاوات  هزار  ساالنه  به صورت  شده( 

عمدتاً بادى و خورشيدى هستند، اظهار داشت: البته 
اين باعث نخواهد شد که ما از ساير انرژى هاى کشور 

همچون، بادى، بيومس و زمين گرمايی بهره نبريم.
وزير نيرو با اشاره به اينكه به رغم وجود نيروگاه هاى 
برق آبی موجود، ظرفيت نيروگاه هاى برق آبی کشور را 
11 هزار و ٥00 مگاوات ذکر کرد و افزود: وجود اين 
نيروگاه ها اين مورد را امكان پذير خواهد کرد که اگر 
داراى ظرفيت باالى نيروگاه هاى خورشيدى باشيم، در 
نيستند  توليد  به  قادر  نيروگاه ها  اين  که  شب هنگام 
می توانيم با استفاده از نيروگاه هاى برق آبی کمبود برق 

پيك شب را تأمين کنند.
خريد  براى  که  جديدى  تعرفه  نظام  به  اشاره  با  وى 
تضمينی برق در تيرماه سال گذشته ابالغ شد، گفت: 
در تعرفه ابالغی، مدت تضمين خريد برق از ٥ سال به 
20 سال افزايش يافت و تا قبل از سال 9۴ مقررات 
به گونه اى بود که قيمت خريد برق توليدى از تمام 
با  از سال گذشته  ولی  بود،  يكسان  به طور  نيروگاه ها 
متعادل  با قيمت هاى  تكنولوژى هاى مختلف  تفكيك 
شده، برق را خريدارى می کنيم و با اتخاذ اين سياست 
با  گذاران  سرمايه  تا  شديم  تعادلی  ايجاد  به  موفق 

اطمينان خاطر به سرمايه گذارى ترغيب شوند.
نامه  آئين  تصويب  اساس  بر  شد:  يادآور  چيت چيان 
ماده 61 قانون بهينه سازى مصرف سوخت، براى خريد 
از  سرمايه گذاران  استفاده  صورت  در  برق،  تضمينی 
تكنولوژى داخلی براى توليد برق تجديد پذير، وزارت 
نيرو متناسب با ميزان استفاده از تكنولوژى و توليدات 

داخلی، تا 30 درصد قيمت بيشتر پرداخت می کند.
وى با اشاره به اينكه برجام باعث شده تا تعداد مراجعين 
يابد و  افزايش  براى سرمايه گذارى  ايران  به  خارجی 
از فناورى هاى  توليد کنندگان داخلی امكان استفاده 
از  حمايت  قانون  اخيراً  گفت:  باشند،  داشته  جديد 
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۶ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

صنعت برق در مجلس تصويب شد که بر اساس آن، 
مصرف  از  مستمر  صورت  به  اى  ويژه  عوارض  دولت 
کنندگان برق براى خريد انرژى تجديدپذير از توليد 

کنندگان دريافت کند.
وزير نيرو بابيان اينكه، کشور ما داراى قوانين صريحی 
براى حمايت از سرمايه گذاران خارجی است و برخی 
به قراردادى که براى يك شرکت خارجی در خصوص 
نصب نيروگاه سيكل ترکيبی تنظيم شده که به اين 
اعالم  صريح  به صورت  گفت:  دارند،  انتقاد  داد  قرار 
می کنم که قانون گذار در سال 1380 قانون حمايت 
و تشويق سرمايه گذاران خارجی را تصويب کرده و با 
تشكيل سازمان ويژه اى تحت عنوان سازمان سرمايه 
گذارى خارجی در کشور، در سياست هاى کلی نظام 
حضور  بر  شد  اعالم  رهبرى  معظم  مقام  توسط  که 
 133 ماده  در  و  شده  تاکيد  خارجی  سرمايه گذاران 
از  استفاده  در  نيز صراحتاً  توسعه ٥ ساله دوم  قانون 
سرمايه گذاران خارجی براى توليد برق را مورد تاکيد 

قرار داده است.

ایسنا/ /بررسی اثرات تحوالت منطقه بر اقتصاد ايران/
نا آرامی های ترکیه تاثیری بر مراودات 

برقی ندارد

اخیر  ناآرامی های  تاثیر  خصوص  در  نیرو  وزیر 
ترکیه بر صادرات و واردات برق با این کشور در 
برقی  روابط  در  تاثیری  قضیه  این  گفت:  آینده 
دو کشور نداشته و ساخت نیروگاه را نیز تحت 
تاثیر قرار نمی دهد اما اینکه در آینده چه اتفاقی 

می افتد قابل پیش بینی نیست.

به گزارش ايسنا، حميد چيت چيان در حاشيه مراسم 
چهارمين کنفرانس انرژى بادى ايران امروز در جمع 
خبرنگاران با اشاره به سفر اخير خود به انگلستان، به 
دستاوردهاى اين سفر اشاره و اظهار کرد: ديدار با وزير 
انرژى و تغيير اقليم انگلستان منجر به امضاى تفاهم نامه 

براى احياى زمينه هاى همكارى بين دو کشور شد.
وى ادامه داد: کشور انگلستان موسسه اى تحت عنوان 
UKEF دارد که تضمين کننده صادرات اين کشور 
است و تمام قراردادهايی که بين شرکت هاى ايرانی و 
انگليسی منعقد می شود بايد تحت پوشش و ضمانت 
اين موسسه قرار گيرد که يادداشت تفاهمی بين وزارت 

نيرو و اين موسسه به امضا رسيد.
از  بيش  با  سفر  اين  در  اينكه  به  اشاره  با  نيرو  وزير 
اين  انگليسی مذاکره داشته است، گفت:  30 شرکت 
مذاکرات پيرامون بخش هاى آب و فاضالب،  توليد برق 
انرژى هاى خورشيدى بود که قرار  DG و CHP و 
شد طرف انگليسی در بخش انرژى هاى خورشيدى تا 
1000 مگاوات تأمين سرمايه کند و کارخانه هاى توليد 
اين سامان ها را در ايران احداث کرده و براى توليد برق 

نيز سرمايه گذارى کنند.
نيرو  وزارت  اولويت هاى  از  يكی  اينكه  بيان  با  وى 
پذير  تجديد  انرژى هاى  از  استفاده  برق،  توليد  در 
است،اظهار کرد:در دهه ۷0 در سياست هاى کلی نظام 
ابالغ  رهبرى  مقام معظم  توسط  انرژى که  در بخش 
شد، به صراحت بر استفاده از تنوع منابع انرژى از جمله 

انرژى هاى تجديدپذير در کشور تاکيد شده است.
وى ادامه داد: فناورى هاى انرژى هاى بادى، خورشيدى 
انرژى هاى تجديدپذير به سرعت در جهان در  و ساير 
حال پيشرفت است و هزينه توليد برق با استفاده از 
منابع تجديد پذير به شدت کاهش پيدا کرده است، 
به طورى که االن با انواع روش هاى سنتی توليد برق 

داراى قابليت رقابت بوده و با نيروگاه هاى اتمی، حرارتی 
و آبی بزرگ رقابت کرده و قيمت را کاهش داده اند.

نگاه  صرفاً  برق،  توليد  در  اينكه  بيان  با  چيان  چيت 
نمی شود،  معطوف  فسيلی  انرژى هاى  بر  نيرو  وزارت 
از  استفاده  با  برق  توليد  نيرو  وزارت  هدف  گفت: 

ارزان ترين شيوه ها و فناورى ها است.
وزير نيرو با اشاره به اينكه، در قوانين تصويب شده از 
از  تاکيد شده که  پنجم  و  برنامه سوم، چهارم  قانون 
انرژى هاى تجديدپذير در حجم بيشترى استفاده شود، 
گفت: در برنامه ششم که در دولت تصويب شده و هم 
اينك مراحل تصويب خود را در مجلس شوراى اسالمی 
طی می کند، حداقل بايد ٥ هزارمگاوات برق با استفاده 

از انرژى هاى تجديد پذير توليد شود.
وى حمايت هاى وزارت نيرو از سرمايه گذاران خصوصی 
دربخش توليد برق از انرژى هاى تجديدپذير را تضمين 
خريد برق از آنان به مدت 20 سال ذکر کرد و افزود: 
استفاده از انرژى هاى تجديد پذيربراى توليدبرق باعث 
صرفه جويی در سوخت فسيلی شده که می توان همان 
مطابق  و  کرده  صادر  ديگر  کشورهاى  به  را  سوخت 
ماده 12 قانون رفع موانع توليد، بخشی از سود حاصل 
براى  تجديدشونده،  انرژى هاى  صرفه جويی هاى  از 
شيوه هايی که موجب صرفه جويی شده اختصاص داد.

چيت چيان با بيان اينكه در قانون حمايت از صنعت 
کنندگان  مصرف  از  عوارضی  که  شده  تسريع  برق 
انرژى هاى  کاربرد  از  حمايت  براى  شودتا  اخذ  برق 
تجديد پذير اختصاص يابد، افزود: همه اين موارد در 
انرژى هاى تجديدپذير  براى  خدمت کسانی است که 

سرمايه گذارى کنند.
ساخت  براى  نيرو  وزارت  اينكه  به  اشاره  با  وى 
ساخته  کشور  داخل  در  که  تجديدپذير  نيروگاه هاى 
توليد  اگر  قائل است، گفت:  اهميت خاصی  می شوند 

داخلی  توليدات  از  را  خود  نيروگاهی  لوازم  کننده، 
تأمين کند قيمت برقی که به وى پرداخت می شود، 

30 درصد بيشتر خواهد بود.
وزير نيرو علت عدم استقبال بخش خصوصی از سرمايه 
گذارى در بخش انرژى هاى تجديدپذير را عدم شناخت 
کافی از اين فناورى ها در کشور دانست و اذعان داشت: 
توليد برق از گاز طبيعی، سال ها است که در کشور اجرا 
آن ها  با  تجهيزات  سازندگان  و  پيمانكاران  و  می شود 
آشنايی دارند و به اين شيوه عادت کرده اند، ولی در 
ساير کشورها اين روند به گونه اى است که بيش از ۷0 
درصد سرمايه گذارى در زمينه توليد برق به انرژى هاى 

تجديدپذير اختصاص خواهد داشت.
وى با بيان اينكه در زمان حاضر از ۷٥ هزار مگاوات 
ظرفيت نصب شده نيروگاهی کشور، 12 هزار مگاوات 
اين  از  است، گفت:  تجديدپذير  انرژى هاى  به  مربوط 
ميزان، بين 160 تا 1۷0 مگاوات مربوط به انرژى هاى 

بادى است.
وى با بيان اين مطلب که روز 2۷ تيرماه پيك مصرف 
که  کرد  عبور  مگاوات   200 و  هزار   ٥1 مرز  از  برق 
نسبت به پيك سال گذشته دو درصد افزايش داشته 
است، گفت: با توجه به اينكه سازمان هواشناسی پيش 
بينی کرده در روزهاى آتی نيز، در اکثر نقاط کشور با 
افزايش درجه حرارت هوا مواجه هستيم و اين موضوع 
با افزايش مصرف همراه خواهد بود، اطمينان نداريم که 

پيك مصرف را پشت سر گذاشته باشيم.
چيت چيان سياست هاى وزارت نيرو در زمينه توليد آب 
را متكی بر مديريت مصرف آب دانست و افزود: احيا 
و تعادل بخشی آب هاى زيرزمينی، توسعه فعاليت هاى 
سد سازى در جاهايی که ضرورت دارد و استفاده از 
منابع غير متعارف آب از ديگر برنامه هاى اين وزارتخانه 

است.
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وى در پاسخ به اين سؤال که آيا صادرات برق به ساير 
کشورها با استفاده از گاز طبيعی براى توليد برق به 
صرفه است، گفت: توليد برق از گاز طبيعی متضمن 
جهان  تمام  در  و  است  بااليی  بسيار  افزوده  ارزش 
صادرات برق با استفاده از گاز طبيعی کاماًل اقتصادى 
افزوده  ارزش  داراى  پتروشيمی  با  مقايسه  در  و  بوده 
بيشترى نيز خواهد بود، بنابراين در به صرفه بودن اين 

موضوع هيچ ابهامی وجود ندارد.

ایسنا/ معاون وزير نيرو عنوان کرد
مسیر هموار برای توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر

با  گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
توجه به تمهیدات لحاظ شده در حوزه ارتقاء و 
جای  هیچ  دیگر  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه 
نگرانی برای سرمایه گذاران بخش داخلی و بخش 

خارجی وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، هوشنگ فالحتيان - معاون وزير نيرو 
انرژى - امروز در چهارمين کنفرانس  در امور برق و 
انرژى هاى بادى با بيان اين که تاکنون استقبال خوبی 
است،  تجديدپذير شده  انرژى هاى  ارتقاء  و  توسعه  از 
گفت: اين موضوع مسووليت بسيار زيادى را بر دوش 
وزارت نيرو متحمل می کند به همين دليل تالش ما 
براين است که در آينده نزديك شاهد ارتقاء انرژى هاى 

تجديدپذير باشيم.
انرژى هاى  ارتقاء  مسير  در حال حاضر  وى،  گفته  به 
که  هستيم  شرايطی  در  و  شده  هموار  تجديدپذير 

قوانين خوبی براى اين مهم وضع شده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با بيان اين که 
جديدى  تعرفه  توانستيم  فراوان  پيگيرى هاى  از  پس 
اين  اظهار کرد:  تعريف کنيم،  به صورت درازمدت  را 
اطمينان را به سرمايه گذاران می دهيم که اين تعرفه در 
درازمدت ثابت بماند و تغييرى حاصل نشود، چرا که 

اين قانون از سوى مجلس تصويب شده است.
به گفته فالحتيان، صنعت برق کشور به جد از توسعه 
انرژى هاى تجديدپذير حمايت خواهد کرد و در حال 
حاضر در شرايطی هستيم که هر روز يك سرمايه گذار 
تمايل  ابراز  ايران  در  سرمايه گذارى  براى  خارجی 

می کند.
وى ادامه داد: ميل به سرمايه گذارى خارجی از سوى 
کرده  پيدا  افزايش  بسيار  خارجی  سرمايه گذاران 
باال  به  از 1000 مگاوات  تقاضاها  بيشتر  به طورى که 

است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با بيان اينكه در 
حال حاضر فضاى قابل اعتمادترى نسبت به گذشته 
ايجاد شده است گفت:  براى سرمايه گذاران خارجی 
تقريبا از تمام کشور هايی که در عرصه تجديد پذيرها 
گذارى  سرمايه  پيشنهاد  ايران  به  هستند  قدم  پيش 
داده اند لذا الزم است که در اين راستا ما نيز اقداماتی 

را انجام دهيم.
پايدار  و  دائمی  قوانين  داشتن  داد:  ادامه  فالحتيان 
جذب  بخش  مهمترين  مناسب  هاى  تعرفه  ايجاد  و 
سرمايه گذارى خارجی است که تا کنون اين دو مقوله 

فراهم شده است .
وى با بيان اينكه بايد در حال حاضر شرايطی را فراهم 
کنيم که قراردادهاى تيپ فارسی را براى خارجی ها 
گذشته  سال  يك  طی  کرد:  اظهار  دهيم  انتشار  نيز 
مذاکرات زيادى براى اين مهم انجام شده است و در 
حال حاضر در شرايطی قرار گرفته ايم که اين کار با 

انتظار  انجام می شود. به گفته وى،  سرعت بيشترى 
از ما اين است که قرارداد ها به  کشور هاى خارجی 
گونه اى باشد که براى بانك ها و بيمه ها اعتماد الزم 

را فراهم کند.
وى با بيان اينكه مهمترين دغدغه شرکت هاى خارجی 
قانون  ثبات  پذير  تجديد  هاى  انرژى  عرصه  در  فعال 
بوده است اظهار کرد: اين تضمين را به سرمايه گذاران 
خارجی می دهيم تا تمام قرارداد هايی که در اين حوزه 
منعقد می شود با همان مفاد قرارداد اوليه ثابت بماند 
و اگر تغييرى در قانون همچنون تغيير ماليات صورت 

گرفت کشور خارجی مسئوليتی را قبول نكند.
او با بيان اينكه براى ايجاد تعامل با کشور هاى خارجی 
الزم است تا شرايط اطمينان بخشی ايجاد شود تاکيد 
از  حتما  که  است  اين  ما  تاکيد  ديگر  سوى  از  کرد: 
ايران  در  فعال  سازندگان  و  داخلی  هاى  توانمندى 

استفاده شود.
وى تصريح کرد: ايران در حوزه ساخت نيروگاه هاى 
حرارتی جزو سه کشور برتر دنيا است. به همين دليل 
سرمايه گذاران خارجی می تواند از اين مسئله اطمينان 

کافی داشته باشند.
وى با اشاره به نوپا بودن ايران در توسعه انرژى هاى 
تجديد پذير گفت: وزارت نيرو امادگی دارد تا از نظرات 
کليه افراد در مقاطع مختلف براى توسعه انرژى هاى 
تجديد پذير استفاده کند چرا که طبق برنامه هاى در 
نظر گرفته شده قرار است که در ٥ سال آينده ٥ هزار 
مگاوات انرژى تجديد پذير در سبد توليد انرژى قرار 

بگيرد.
وى در خصوص تامين منابع الزم براى انرژى تجديد 
سرمايه  ريسك  کاهش  براى  الزم  تدابير  گفت:  پذير 
گذارى در نظر گرفته شده به طورى که در حال حاضر 
ريسك سرمايه گذارى در کشور 6 است و پيش بينی 

می شود که اين عدد به ٥ کاهش يابد .
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى تصريح کرد: اين 
مسئله به اين معنا است که در حال حاضر در شرايطی 
قرار گرفته ايم که سرمايه گذارى در ايران نسبت به 
گذشته دو پله بهبود يافته به اين معنا که می توانيم 
به ميزان بيشترى از منابع خارجی استفاده کنيم وى 
با اشاره به عوارض 30 ريالی که صنعت برق دريافت 
براى توسعه  تواند  اين مبلغ می  تاکيد کرد  می کند 
انرژى هاى تجديد پذير کافی باشد لذا اين اطمينان 
را به سرمايه گذاران می دهيم که براى تامين سرمايه 

دغدغه اى نداشته باشند.
وى با بيان اين که سرمايه گذار خارجی از ما گارانتی 
می خواهد اظهار کرد برنامه وزارت نيرو اين است که 
بخش توليد و توزيع برق توسط بخش خصوصی اداره 
شود و تنها شبكه هاى انتقال دست دولت بماند. به 
کشور  برق  از  درصد   ٥٥ حاضر  حال  در  که  طورى 
توسط بخش خصوصی توليد می شود. قرار است ظرف 
بايد  لذا  برسد  درصد   ۷0 به  عدد  اين  اينده  سال   ٥
شرايطی فراهم شود که سرمايه گذار بتواند با اطمينان 

خاطر اقدام به سرمايه گذارى کند.
وى با بيان اينكه در شرايط فعلی بخش خصوصی می 
تواند از طريق فاينانس خارجی اقدام به ساخت نيروگاه 
کند به اين معنا که بانك ايرانی در مقابل  بانك خارجی 
قرار می گيرد. بر همين اساس نيز وزارت اقتصاد اقدام 
به صدور گارانتی به سرمايه گذارى خارجی می کند. با 
توجه به اين شرايط می توان گفت: ريسكی شامل حال 
سرمايه گذار خارجی نمی شود و مشكلی براى تامين 

منابع خريد انرژى تجديد پذير نداريم.
وى ادامه داد: يكی از بحث هايی که وزارت نيرو به جد 
دنبال آن است افزايش منابع از طريق قانون بودجه 96 
و برنامه ششم توسعه است تا بتوان از اين طريق توسعه 
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تجديد پذيرها را رونق بخشيد.
به گفته فالحتيان از اول فروردين ماه تا کنون حدود 2 
هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شده و پيش بينی 
می شود که تا پايان سال نيز بيش از هزار مگاوات ديگر 

نيز وارد مدار شود.

ایسنا/ معاون وزير نيرو خبر داد
طراحی مسیر صادرات برق به اروپا از دو 

مسیر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به 
برنامه های وزارت نیرو برای تسریع صادرات برق 
به اروپا گفت: تاکنون تمهیدات خوبی برای هموار 
گرفته  صورت  اروپا  به  برق  صادرات  راه  شدن 

است.
به گزارش ايسنا، هوشنگ فالحتيان امروز در حاشيه 
جمع  در  تجديدپذير  انرژى هاى  کنفرانس  چهارمين 
اروپا  با بيان اين که بحث صادرات برق به  خبرنگاران 
از  يكی  کرد:  اظهار  است،  شده  طراحی  مسير  دو  از 
طريق ارمنستان، گرجستان، روسيه و ديگرى از طريق 

جمهورى آذربايجان، روسيه و ايران است.
در  ايران  در  الزم  زيرساخت هاى  اين که  بيان  با  وى 
استان آذربايجان فراهم شده، ادامه داد: خط انتقال و 

پست به صورت 100 درصد آماده است.
کرد:  تصريح  انرژى  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
مذاکرات الزم با طرف آذرى براى مبادله برق صورت 
گرفته به طورى که تابستان برق را وارد و در زمستان به 

همان ميزان برق را صادر کنيم.
آينده  ماه  يك  تا  اميدواريم  اين که  بيان  با  فالحتيان 

شود،  تشكيل  موضوع  اين  براى  باکو  در  جلسه اى 
بيان کرد: صادرات برق به اروپا از مسير آذربايجان به 
آذربايجان مربوط می شود که  ايران و  زيرساخت هاى 
بايد گفت اين مساله در ايران به صورت 100 درصد 

تكميل شده است.
وى ادامه داد: از سمت کشور آذربايجان نيز الزم است 
که شبكه برق آذربايجان، ايران و اروپا سنكرو فراهم 
شود به همين دليل اين مذاکرات در حال انجام است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى تصريح کرد: طرف 
آذرى نيز در حال انجام مطالعه روى اين طرح است و 
بايد گفت که اگر مطالعات انجام شود می توان تا ٥00 

مگاوات در سال صادرات داشت.
گرجستان  ارمنستان،  سمت  در  فالحتيان،  گفته  به 
ارمنستان  برق در کشور  انتقال  و روسيه خط جديد 
و  است  احداث  حال  در  ايرانی  شرکت هاى  توسط 
پيش بينی می شود که اين خط طی 18 ماه آينده به 

بهره بردارى برسد.
وى با بيان اين که از اين طريق امكان تبادل برق ايران و 
ارمنستان به سمت گرجستان و روسيه از 3٥0 مگاوات 
نشان کرد:  افزايش می يابد، خاطر  مگاوات  به 1200 
اميدواريم ظرف 2۴ ماه آينده شرايطی فراهم شود که 

مبادله برق از اين کشورها توسعه يابد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با اشاره به مبادالت 
برقی ترکيه نيز گفت: براساس برنامه ريزى هاى صورت 
 3٥0 از  ابتدا  را  برق  ظرفيت  که  داريم  قصد  گرفته 
مگاوات به 1200 مگاوات و سپس به 3000 مگاوات 

افزايش دهيم.
فالحتيان با بيان اين که طراحی و زيرساخت هاى اين 
حال  در  ترکيه  کرد:  اظهار  است،  شده  آماده  مساله 
احداث تاسيسات مورد نياز است و اميدواريم ظرف دو 

سال آينده شاهد توسعه صادرات از ترکيه باشيم.

پيرامون  به کشورهاى  برق  در خصوص صادرات  وى 
اضافه کرد: ۷۴ مگاوات برق را به کشور پاکستان صادر 
می کنيم، اما اين کشور عالقه مند است که اين ظرفيت 

به 100 مگاوات افزايش يابد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى ادامه داد: برهمين 
اساس توافق نامه اى را با پاکستان براى افزايش صادرات 
ايجاد  حال  در  اساس  برهمين  کرده ايم  امضاء  برق 
زيرساخت هاى الزم هستيم و اميدواريم که ظرف چهار 

ماه آينده شاهد تحقق اين امر باشيم.
احداث  براى  را  آمادگی خود  ما  بيان کرد:  فالحتيان 
به  برق  صادرات  و  مگاوات   3000 ميزان  به  نيروگاه 
پاکستان چندين بار به مسووالن پاکستان اعالم کرديم 
که اگر آنها تمايل داشته باشند قراردادهاى بلندمدت 

در اين زمينه منعقد کنيم.

فارس/ رئيس چهارمين کنفرانس انرژى بادى ايران:
دنیا به سمت برق تولیدی از نیروگاه های 

تجدیدپذیر رفته است

ایران  بادی  انرژی  کنفرانس  چهارمین  رئیس 
از  را  خود  تولیدی  برق  دنیا  اینکه  بیان  با 
ما  و  کند  می  تأمین  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
نبایستی از این حرکت جهانی عقب بمانیم. گفت: 
ایران ظرفیت های بزرگی در زمینه انرژی باد دارد 

که باید این ظرفیت ها را فعال کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، محمد 
دورعلی در چهارمين کنفرانس انرژى بادى ايران گفت: 
موانع  و  نواقص  که  است  اين  کنفرانس  اين  وظيفه 
موجود براى استفاده بيشتر از انرژى بادى را در کشور 

بررسی و مرتفع کند.
وى با بيان اينكه 3 الی ۴ سال است که برگزارى اين 
با  کرد  اميدوارى  اظهار  است،  شده  آغاز  کنفرانس ها 
استفاده از تجربيات متخصصان جهانی در اين زمينه 
می توانيم در آينده نزديك از انرژى باد در کشور بهره 

بيشترى ببريم.
انرژى  کنفرانس  چهارمين  در  داشت:  اظهار  دورعلی 
بادى ايران در سال همايش هاى وزارت نيرو برگزار شد، 
80 ميهمان خارجی و تعدادى از بهترين متخصصان 
جهان در زمينه انرژى هاى تجديدپذير حضور دارند که 
کوله بارى از تجربه را در اين زمينه با خود به همراه 
دارند. وى در ادامه تسريع کرد: استفاده از انرژى هاى 
تجديدپذير بخصوص انرژى باد می تواند ضمن تأمين 
کمبود برق کشور، محيط زيست سالمی را براى ما به 

ارمغان آورد.
رئيس چهارمين کنفرانس انرژى بادى ايران با برشمردن 
مزاياى استفاده از انرژى هاى پاك و تجديدپذير اظهار 
مصرف  کاهش  با  تا  می رود  به سمتی  جهان  داشت: 
نيروگاه هاى  از  را  خود  توليدى  برق  فسيلی،  سوخت 
اين حرکت  از  نبايستی  ما  و  کند  تأمين  تجديدپذير 

جهانی عقب بمانيم.

مهر/ 
سایه نفت ارزان بر طرح های تولید برق 

پاک ایران

مدیرعامل سازمان انرژی های نو با اشاره به سایه 
در  و تجدیدپذیر  پاک  برق  تولید  بر  ارزان  نفت 
پایان سال 1۰۰ مگاوات  تا  ایران و جهان، گفت: 
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ظرفیت جدید تولید برق پاک در مدار بهره برداری 
قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدمحمد صادق زاده امروز در 
چهارمين کنفرانس انرژى بادى ايران با تاکيد بر اينكه 
خصوصی  بخش  دغدغه هاى  از  يكی  حاضر  حال  در 
پاك،  و  تجديدپذير  انرژى  صنايع  در  مشارکت  براى 
توليدى  برق  بهاى  پرداخت  تضمين  و  قوانين  ثبات 
است، گفت: بخش خصوصی نسبت به تأمين تكنولوژى 
و بهره بردارى از پروژه ها مشكلی ندارند و دغدغه اصلی 
آن ها در قبال چگونگی اعتماد کردن به خريد تضمينی 

برق توسعه وزارت نيرو و دولت بوده است.
اينكه  اعالم  با  ايران  نو  انرژى هاى  مديرعامل سازمان 
براى الزام خريد برق تضمينی توسط وزارت نيرو آيين 
نامه اجرايی ماده 61 قانون اصالح الگوى مصرف انرژى 
به تصويب رسيد، تصريح کرد: در شرايط فعلی خريد 
تضمينی بلندمدت انرژى هاى تجديدپذير قانونی دائمی 

و مصوب مجلس شوراى اسالمی است.
اکنون 900  هم  اينكه  بر  تاکيد  با  مسئول  مقام  اين 
مگاوات قرارداد تضمينی خريد برق فعال در کشور به 
ثبت رسيده است، تاکيد کرد: عالوه بر اين از ابتداى 
مهرماه نخستين واحدهاى اين پروژه وارد مدار خواهد 
شد و تا پايان سال هم 100 مگاوات ظرفيت جديد در 

مدار بهره بردارى قرار می گيرد.
تغيير ضوابط  اخير  يكسال  در  اينكه  بر  تاکيد  با  وى 
و تعرفه هاى برقی مورد انتقاد قرار گرفته است، بيان 
کرد:  قانون گذار قيمت تضمينی خريد برق را براساس 
فرمولی به وزارت نيرو تكليف کرده که اگرچه قيمت 
خريد بايد متناسب با هزينه تمام شده باشد، اما فرمول 
موجود براى ايجاد يك وحدت رويه به درستی از سوى 

قانون گذار طراحی شده است.
در  نفت  قيمت  تغيير  با  اينكه  بر  تاکيد  با  صادق زاده 

تاکيد  می گيرد،  قرار  تغيير  مورد  فرمول  اين  جهان 
کرد:  سال گذشته با نزول قيمت نفت، تجديدپذيرها 
نيز با کاهش قيمت مواجه شده بودند، ولی اين تغيير 
قيمت ها به ميزانی نبود که مجموعه را با مشكل جدى 
نفت  قيمت  کاهش  موازات  به  که  چرا  کند،  مواجه 
هزينه توسعه تجديدپذيرها نيز اتفاق می افتد و چندان 

اين حوزه را تحت تأثير قرار نمی دهد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه بايد براى بيمارستان ها 
و  گاز  و  نفت  به  اکتفا  بدون  انرژى هاى  از  مدارس  و 
و  باد  همچون  تجديدپذير  انرژى هاى  از  بهره مند 
يادآور شد:  کنيم،  استفاده  برق  توليد  براى  خورشيد 
از سوى ديگر توليد برق از زباله، با پرداخت هرگونه 
هزينه اى بايد اجرايی شود تا از تبعات زيست محيطی 
که امروزه گريبان بسيارى از شهرهاى کشور را گرفته 
جلوگيرى کنيم، بنابراين الزم است سهم تأمين منابع 
از  تجديدپذيرها  توليدى  برق  بازپرداخت  براى  مالی 
عوارض زيست محيطی در قانون برنامه ششم توسعه 

پيش بينی شود.

ایسنا/ 
اروپا زمینه ساز تولید 3۰ گیگاوات انرژی 

تجدیدپذیر در ایران می شود

مدیرعامل انجمن علمی انرژی بادی اروپا گفت: 
اروپا می تواند با توجه به پتانسیل های مناسب 
موجود در ایران، زمینه تولید 3۰ گیگاوات )3۰ 
هزار مگاوات( برق را از انرژی های تجدید پذیر 

فراهم کند.
حاشيه  در  امروز  ديكسون  ايسنا،جيلز  گزارش  به 

جمع  در  ايران  بادى  انرژى  همايش  چهارمين 
خبرنگاران اظهار کرد: ايران از قابليت هاى بسيار بااليی 
در انرژى هاى بادى برخوردار است که به مراتب بيشتر 

از پتانسيل هاى هاى موجود در اروپا است.
مديرعامل انجمن علمی انرژى بادى اروپا با بيان اينكه 
انجمن علمی انرژى بادى اروپا آماده است تا سرمايه 
گذاران فعال در عرصه توربين هاى بادى را ترغيب به 
حضور بيشتر و پر رنگ تر در ايران کند، تاکيد کرد: اين 
انجمن قادر است در اين راه، انواع فناورى هاى توليد 
انرژى هاى تجديدپذير را از جمله خورشيدى، بادى و 

... به ايران بياورد.
ديكسون تصريح کرد: در حالی که وزير نيرو ايران از 
برنامه ريزى براى وارد کردن پنج هزار مگاوات برق از 
سال  پنج  در  ايران  در  تجديدپذير  هاى  انرژى  محل 
آينده خبر می دهد، ما آمادگی داريم تا زمينه توليد 
6 برابر اين ميزان برق يعنی 30 گيگاوات را در ايران 

فراهم کنيم.
است  حاکی  کارشناسان  هاى  بررسی  داد:  ادامه  وى 
آنقدر ميزان وزش باد در ايران باال است که حتی می 
توان با کمتر از نرخ 60 سنت يورو در هر کيلو وات 

ساعت، برق در ايران توليد کرد.

خانه ملت/ قره خانی الوستانی:
اعضای کمیته های کمیسیون انرژی 

مجلس مشخص شدند

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
تخصصی  کمیته های  اعضای  انتخاب  از  اسالمی 

در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

اسداهلل قره خانی در گفت  و گو با خبرنگار خبرگزارى 
کميته هاى  اعضاى  شدن  مشخص  از  ملت،  خانه 

کميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمی خبر داد.
اسالمی  شوراى  مجلس  انرژى  کميسيون  سخنگوى 
اسامی اعضاى کميته هاى کميسيون انرژى مجلس را 

به شرح زير قرائت کرد:

1( کمیته نفت و فرآورده های نفتی
1- علی گلمرادى
2- احمد صفرى

3- علی عسگر ظاهرى عبدوند
۴- حسن بهرام نيا، سالم امينی

٥- جالل ميرزايی
6- قاسم ساعدى

۷- هدايت اهلل خادمی
8- علی اديانی

9- غالمرضا شرفی
10- محمد خالدى فردشتی

2( کمیته گاز و پتروشیمی
1- عبداهلل سامرى

2- حبيب اهلل کشت زر
3- عدل هاشمی پور

۴- غالمرضا شرفی
٥- محمد خالدى
6- سكينه الماسی

۷- اسداهلل قره خانی
8- حسن بهرام نيا
9- علی گلمرادى

10- علی عسگر ظاهرى عبدوند
11- سالم امينی
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3( کمیته نیرو
1- حسين اميرى خامكانی

2- غالمرضا شرفی
3- علی عسگر ظاهرى عبدوند

۴- عبداهلل سامرى
٥- حسن بهرام نيا

6- حبيب اهلل کشت زر
۷- عدل هاشمی پور

8- علی گلمرادى

4( کمیته انرژی اتمی و انرژی های نو
1- محمد خالدى

2- غالمرضا شرفی
3- قاسم ساعدى
۴- علی گلمرادى

٥- حسين اميرى خامكانی
6- اسداهلل قره خانی

5( کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل
1- علی اديانی

2- مجيد ناصرى نژاد
3- قاسم ساعدى

۴- حسن بهرام نيا
٥- عبدالحميد خدرى

6- حبيب اهلل کشت زر
۷- علی عسگر ظاهرى عبدوند

8- عدل هاشمی پور
9- علی گلمرادى./

همچنين  فريدون حسنوند در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزارى خانه ملت، با اشاره به تعيين تكليف کميته 

هاى کميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمی، گفت: 
هيئت رئيسه کميته نفت و فرآورده هاى نفتی،کميته 
گاز و پتروشيمی، کميته انرژى اتمی و انرژى هاى نو، 
الملل، کميته  کميته حقوقی و قراردادها و امور بين 
مجلس  انرژى  کميسيون  شدند.رييس  مشخص  نيرو 
شوراى اسالمی، در ادامه اعضاى هيئت رئيسه کميته 

ها را  اعالم کرد؛ که به شرح زير است:
کمیته نفت و فرآورده های نفتی

حسن بهرام نيا؛ رييس
علی عسگر ظاهرى عبده وند؛ نايب رييس

احمد صفرى؛ دبير

کمیته گاز و پتروشیمی
عدل هاشمی پور؛ رييس
سالم امينی؛ نايب رييس

سكينه الماسی؛ دبير

کمیته انرژی اتمی و انرژی های نو
محمد خالدى؛ رييس

غالمرضا شرفی؛ نايب رييس
اسداهلل قره خانی؛ دبير

کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین الملل
مجيد ناصرى نژاد؛ رييس

قاسم ساعدى؛ نايب رييس
عبدالحميد خدرى؛ دبير

کمیته نیرو
علی گل مرادى؛ رييس

عبداهلل سامرى؛ نايب رييس
حبيب اهلل کشت زر؛ دبير./

باشگاه خبرنگاران جوان/ 
تابستان امسال خاموشی خواهیم داشت؟

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از ضرورت 
مدیریت مصرف برق توسط مشتریکن برای عبور 

از پیک تابستانه خبرداد.
داشت؟محمودرضا  خواهيم  خاموشی  امسال  تابستان 
توانيردر  شرکت  توزيع  هماهنگی  معاون  فام  حقی 
خصوص برخی اخبارمنتشر شده مبنی بر قطعی هاى 
احتمالی طی تابستان سال جارى به خبرنگار اقتصاد 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادى  گروه  انرژى   و 
نخواهيم  را  هفته  اين  براى  حداقل  برق  گفت:قطعی 
داشت. در حال حاضر مصرف در مرز ۴9 هزار مگاوات 
قرار گرفته است و اين در حالی است که ما به راحتی 

تا ٥1 هزار مگاوات را توليد می کنيم.
وى ادامه داد: با افزايش دما وجهش مصرف برق امكان 
کمبود در مدار را شاهد خواهيم بود اما شرکت توزيع 
توانير آمادگی کامل براى هرگونه چالش احتمالی را 

داراست.
حقی فام تصريح کرد:بر خالف تصور عامه مردم ساعات 
پيك مصرف در روز فشار بيشترى را بر مدار وارد می 
کند.در حال حاضر پيك مصرف در روز از ساعت 12 
ظهر تا ساعت 16 و پيك مصرف شبانه از ساعت 20 
تا 23 می باشد که مصرف در پيك شب هزار و ٥00 

مگاوات کمتر از روز است.
به  اشاره  با  توانير  شرکت  توزيع  هماهنگی  معاون 
رسيدن مصرف مشترکين برق به مرز ٥1 هزار مگاوات 
طی هفته گذشته ، اظهار داشت:توانير برنامه هاى ويژه 
آن ها  از  يكی  نظرداشته که  تابستان در  براى  را  اى 
ذخيره عملياتی است که در صورت لزوم از اين برنامه 

هاى مديريتی استفاده خواهد کرد.

وى افزود: با افزايش بار به بخش هاى صنعتی که طرف 
همكارى ما هستند اعالم کاهش مصرف می کنيم که 
اين امر سبب تنظيم برق در مدار توزيع برق خواهد 
شد.اين بخش ها قادر هستند با کاهش مصرف خود 
شرکت  و  کنند  تامين  برق  ما  براى  مگاوات  هزار  تا 
توانير نيز درعوض براى آن ها تخفيفاتی در نظر خواهد 

گرفت.
تكنيك  از  استفاده  با  کرد:امسال  تاکيد  فام  حقی 
هاى مديريت مصرف، مجبور به احداث نيروگاه هاى 
جديدتر نشديم و تنها تعداد اندکی به نيروگاهها افزوده 

شده است.
معاون هماهنگی توزيع شرکت توانير ياد آور شد: از 
مشترکين  تقاضا داريم تا در بخش خانگی در ساعت 
هاى پيك مصرف تا حد ممكن صرفه جويی را انجام 
داده و در اين ساعات از وسايل غير ضرورى پرمصرف 

استفاده نكنند.

ایرنا/ فعال بخش خصوصی:
فناوری اینوالکس گامی نو در عرصه 

انرژی های تجدیدپذیر است

حوزه  در  خصوصی  بخش  فعال  ایرنا-  تهران- 
 9۰ تا  تولید۶۰  ضریب  تجدیدپذیر  های  انرژی 
تعمیر  تولید،  هزینه  بودن  پایین  برق،  درصدی 
و نگهداری، بازگشت سریع سرمایه و دسترسی 
به اهداف تولید انرژی پاک را ازمزایای استفاده 
از فناوری توربین بادی اینوالکس در مقایسه با 

دیگر توربین های بادی برشمرد.
»مسعود سه دهی« امروز )سه شنبه( در گفت وگو با 
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خبرنگار اقتصادى ايرنا با اشاره به فناورى هاى توربين 
بر  ها  توربين  اين  کار  اساس  افزود:  اينوالکس  بادى 

متمرکز کردن منبع انرژى استوار شده است.
هاى  نيروگاه  توليد  ضريب  که  حالی  در  افزود:  وى 
بادى  هاى  نيروگاه  و  درصد   20 تا   10 خورشيدى 
فعلی در مناطق بادخيز ۴0 درصد است، اصال نيروگاه 
هاى قابل اعتمادى به شمار نمی روند. اما در مقابل 
هر توربين اينوالکس بسته به سرعت باد در منطقه از 

ضريب توليد 60 تا 90 درصدى برخوردار است.
به گفته ى سه دهی، در فناورى اينوالکس جريان باد 
پس از ورود به سيستم تحت کنترل در می آيد و پس 
از متمرکز شدن وارد مسيرى تنگ می شود که فشار 

آن را کاهش و سرعت آن را افزايش می دهد.
بادى »توان گستران  نيروگاه هاى  مديرعامل شرکت 
راما« )وات ويند( با اشاره به رابطه مستقيم توان اين 
نوع از توربين هاى بادى با طول پره و سرعت باد، گفت: 
دو برابر شدن طول پره، توان اين دستگاه را چهار برابر 
و دو برابر شدن سرعت باد، توان آن را تا هشت برابر 
و  تسخير  در  باد  ترتيب،  اين  به  و  دهد  می  افزايش 

کنترل در می آيد.
سه دهی گفت: توربين هاى بادى معمولی به حداقل 
اندازى  راه  براى  ثانيه  بر  تا چهار متر  باد سه  سرعت 
ثانيه  بر  متر  يك  از  کمتر  باد  سرعت  اما  نيازمندند، 
باد  است، همچنين  اينوالکس کافی  اندازى  راه  براى 
شديد با حداقل سرعت 2٥ متر بر ثانيه منجر به قفل 
شدن توربين هاى بادى معمولی می شود، اما هر سازه 
بر  کيلومتر   120 باد  سرعت  استاندارد  با  اينوالکس 

ساعت طراحی می شود.
بادى قديمی، کل  ، در توربين هاى  به گفته ى وى 
سيستم بايد همراه با تغيير جهت باد تغيير مسير داده 
و بگردد، اما در اينوالکس نيازى نيست، وجود پره هاى 

کوتاه تر قابليت گردش سه هزار و 6٥0 دور در دقيقه 
اى به پره ها می دهد و ديگر نيازى به وجود سيستم 
کنترل زاويه پره که در توربين هاى قديمی در سرعت 
گردش 12 متر بر ثانيه اعمال می شود، نيست و همه 

اينها هزينه هاى اين فناورى را کاهش داده است.
سه دهی افزود: اين سازه را می توان در مناطق مختلف 
در جنس ها و وزن هاى مختلف از جمله فايبرگالس 
و پارچه هاى تحت کشش تا سيمانی و بدنه هاى ضد 
سايش طراحی کرد و بطور نمونه ساخت سازه هاى 
سيمانی اين محصول در سيستان و بلوچستان، گرد 
فيلتر  را  منطقه  روزه  بادهاى 120  با  همراه  و خاك 

می کند.
هاى  توربين  گفت:  ويند  وات  شرکت  مديرعامل 
اينوالکس تحولی در عرصه توربين هاى بادى به شمار 
می رود و عالوه بر رفع مشكالت توربين هاى فعلی 
به  نيز  فسيلی  هاى  توربين  ساير  براى  رقيبی  بادى، 

شمار می رود.
سه دهی با اشاره به اينكه توربين هاى بادى فعلی در 
سطح جهان اشاعه زيادى نيافته اند، ادامه داد: عمده 
بزرگ،  بسيار  پره هاى  بودن  دارا  اين موضوع،  داليل 
برج هاى عظيم، نبود جاده هاى مناسب دسترسی در 
مناطق بادخيز، نبود شبكه هاى برق و لزوم ساخت آنها 
و ... است که گاهی اوقات حتی هزينه هاى احداث آنها 

از هزينه ساخت نيروگاه بيشتر می شود.
به گفته ى اين فعال بخش خصوصی، هزينه هاى باالى 
تعمير و نگهدارى و لزوم انجام اين مهم در ارتفاع 100 
مترى که سختی هاى خاص خود را دارد، همگی جزو 
مسايلی است که هر خرابی جزيی اين نيروگاه ها را 
در حد يك پروژه بزرگ مطرح می کند و بايد به همه 
اوقات را نيز  باد مناسب در همه  اين مشكالت، نبود 

اضافه کرد.

اين  از  اينوالکس  فناورى  مقابل،  در  افزود:  دهی  سه 
الهام  دليل  به  که  طورى  به  است؛  مبرى  مشكالت 
بادگيرهاى استان يزد،  از  اين توربين  گرفتن ساخت 
نيازى به نصب آنها در مناطقی که حتما از باد برخوردار 

باشند، نيست.
وى درباره زمينه آشنايی با فناورى اينوالکس گفت: از 
سال 2012 ميالدى و به دنبال آشنايی با اين فناورى 
براى نخستين بار در کشور نيوزلند، فعاليت خود را با 
صاحب فناورى آقاى پروفسور »داريوش اعاليی« که 
يك دانشمند ايرانی است، آغاز و از همان زمان معرفی 

اين محصول را در اين کشور آغاز کردم.
اين  از معرفی  از سال 2013 و پس  سه دهی گفت: 
فناورى در برخی دانشگاه هاى کشور از جمله صنعتی 
توجيه  اين  با   ، هرمزگان  و  اصفهان  صنعتی  شريف، 
بوده و  انرژى هاى پاك  فناورى پيش گفته جزو  که 
و  فعاليت  ندارد، مجوز  اى  به مسايل هسته  ارتباطی 
امور  وزارت  از  ايران  در  محصول  اين  سازى  تجارى 

خارجه نيوزيلند اخذ شد.

** ارزان ترین فناوری توربین بادی
در  که  حالی  در  گفت:  ويند  وات  شرکت  مديرعامل 
جهان هر پروژه نيروگاهی 100 مگاواتی با قيمت يك 
هزار دالر در هر کيلو وات ساعت توسط چينی ها، يك 
کيلووات ساعت  هر  در  دالر  هزار  دو  تا  و ٥00  هزار 
توسط اروپايی ها و 2 هزار تا 2 هزار و ۷00 دالر در هر 
کيلووات ساعت توسط آمريكايی ها ساخته می شود، 
اما فناورى اينوالکس با هزينه اى بين ۷٥0 تا يك هزار 

دالر در هر کيلووات ساعت احداث می شود.
سه دهی افزود: برآوردها نشان داده برگشت سرمايه در 
مزارع بادى که از فناورى اينوالکس استفاده کرده اند، 
کمتر از يك سال بوده و هزينه هاى تعمير و نگهدارى 

آنها تنها ٥0 درصد مزارع بادى معمولی است.
حتی  اينوالکس  گفت:  ويند  وات  شرکت  مديرعامل 
قابليت نصب بر روى پشت بام ساختمان ها و برج ها را 
نيز دارد و بدون اينكه فضاى مفيدى از ساختمان بگيرد 
می تواند با رعايت مقوله پدافند غيرعامل به تامين برق 

آنها بپردازد.
سه دهی با بيان اينكه قابليت توليد برق از چند ميلی 
وات تا چند صد مگاوات در فناورى اينوالکس وجود 
دارد، از قابليت بكارگيرى آنها در پارك ها و فضاهاى 
عمومی و همچنين در مواقع اضطرارى سيل، زلزله و 

... خبر داد.

** مشکل تامین سرمایه
اين فعال بخش خصوصی با اشاره به استقبال خوب 
مسووالن سازمان انرژى هاى نو ايران و نهاد رياست 
تامين  را  آن  اصلی  مشكل  فناورى،  اين  از  جمهورى 
بايد  ايرانی  هاى  بانك  گفت:  و  کرد  عنوان  سرمايه 
براساس قانون، قرارداد خريد تضمينی برق را به عنوان 
ضمانت بپذيرند، اما در عمل آن را رعايت نكرده و 120 
درصد سرمايه مورد نياز را به عنوان وثيقه مطالبه می 

کنند.
سه دهی تاکيد کرد: اگر دولت می خواهد به اهداف 
همايش بين المللی کاب 21 پاريس دست يابد، بايد 
مشكالت سرمايه گذارى و تضمين هاى مربوطه را حل 

و فصل کند.
استفاده از انرژى هاى تجديدپذير و نو به دنبال حضور 
ايران در همايش بين المللی زيست محيطی پاريس 
فرانسه مشهور به »کاب 21« که از 30 نوامبر تا 11 
دسامبر سال 201٥ )9 تا 20 آذرماه 9۴( در پاريس 

برگزار شد، قوت گرفت.
به  دستيابی  گويد،  می  ويند  وات  شرکت  مديرعامل 
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اهداف انرژى پاك با توربين هاى بادى کنونی موجود، 
بسيار سخت است، اما با فناورى اينوالکس حتی می 

توان به فراتر از اين اهداف انديشيد.
ايران برنامه گسترده اى به صورت داوطلبانه براى تحقق 
اهداف اجالس پاريس اعالم کرده است که از جمله می 
توان به بهره گيرى از انرژى هاى تجديدپذير، افزايش 
بازده نيروگاه هاى حرارتی، کاهش تلفات شبكه هاى 
انتقال و توزيع نيروى برق، تبديل نيروگاه هاى گازى 
به سيكل ترکيبی و تكيه بر توليد نيروگاه هاى توليد 

پراکنده اشاره کرد.
از  پس  ايران  گفت:  ادامه  در  ويند  وات  مديرعامل 
فناورى  صاحب  کشور  دومين  عنوان  به  آمريكا، 
اينوالکس محسوب می شود، اما کشور چين به تازگی 
اين محصول را خريده و آغاز به کار کرده است. عالوه 
اين  خريد  با  نيز  هلند  و  دانمارك  کشورهاى  آن،  بر 
فناورى، به زودى طرح هاى نيروگاهی را در اين زمينه 

آغاز می کنند.
سه دهی در پايان گفت: »توليد انرژى پاك، ارزان و 
قابل اعتماد« شعار اين شرکت است که دستيابی به 
همه اين هدف ها با فناورى اينوالکس امكانپذير شده 

است.
بادى  نيروگاه  ترين  بزرگ  اول  فاز  ايرنا،  گزارش  به 
قزوين  استان  تاکستان  کهك  منطقه  در  خاورميانه 
اين  رسيد.  بردارى  بهره  به  ماه 1393  مرداد  بيستم 
مزرعه بادى شامل هشت واحد نيروگاهی به ظرفيت 
توليد 20 مگاوات انرژى پاك است و هر توربين بادى 
اين نيروگاه نيز ۲٫۵ مگاوات ظرفيت دارد. هر دستگاه 
توربين بادى گروه مپنا در سرعت باد ۳٫۵ متر بر ثانيه 
تا 2٥ متر بر ثانيه برق توليد می کند و در سرعت هاى 
باد کمتر و بيشتر از مقادير ياد شده توربين از حرکت 

باز می ايستد.

تسنیم/ 
ایران انحصار غرب در تولید روغن 

کنترلی توربین بخار را شکست

یکی از تجهیزات استراتژیک نیروگاهی که پیش 
از این با شرایط سخت در زمان تحریم ها از خارج 
از کشور وارد می شد، با همت متخصصان داخلی 
بومی سازی شده و اکنون با کیفیت باال و قیمتی 
یک پنجم قیمت نمونه خارجی در داخل تولید 

می شود.
با پايه   روغن هاى هيدروليك نسوز که روغن هايی 
سنتزى هستند و در سيستم کنترل توربين هاى بخار 
مورد استفاده قرار می گيرد، يكی از اقالمی است که در 
زمان تحريم هاى ناعادالنه غرب عليه کشورمان، مورد 
تحريم قرار گرفت. نيروگاههاى بخار کشور که پيش از 
تحريم ها به صورت مستقيم اقدام به وارد کردن اين 
نوع روغن از کشورهايی چون روسيه، انگلستان، ايتاليا 
و فرانسه می کردند مجبور شدند تا واردات اين روغن 
را به صورت با واسطه و از راه کشورهاى ثالث پيگيرى 
کنند که هزينه هاى مازادى براى آنها به همراه داشت.

در بين تمامی نيروگاههاى بخار کشور، نيروگاه رامين 
اهواز که قديمی ترين نيروگاه بخار کشور محسوب می 
شود؛ پس از ٥ سال صبر براى برطرف شدن تحريم ها 
و واردات بی واسطه اين روغن از توليدکنندگان اصلی، 

اقدام به توليد اين روغن در داخل کشور کرد.
سپاهان«  »مهرتاش  شرکت  همكارى  با  که  اينكار 
انجام  و  بررسی  يكسال  از  پس  شد،  انجام  اصفهان 
آزمايشات مختلف به نتيجه رسيد و در سال گذشته 
براى نخستين بار در کشور، يك واحد نيروگاه بخار با 
استفاده از روغن هيدروليك نسوز توليد ايران در مدار 

بهره بردارى قرار گرفت.

و شيمی  بخار  امور مهندسی  مدير  »رضا جديديان« 
نيروگاه رامين اهواز در تشريح اين موفقيت متخصصان 
داخلی در گفت وگو با تسنيم گفت: روغن پايه مورد 
 ۴ يا   3 را  بخار  توربين  کنترل  سيستم  در  استفاده 
با  که  روغنی  اما  سازند  می  جهان  در سطح  شرکت 
مشخصات فنی مورد استفاده در نيروگاه رامين اهواز 
فقط  را  باشد  نيروگاه  اين  با شرايط خاص  مناسب  و 
انحصاراً شرکت کنتوراى انگليس توليد می کرد که با 
اعمال تحريم ها، ارسال اين روغن را به ايران متوقف 

کرد.
وى افزود: پس از چند سال توقف خريد مستقيم اين 
روغن و در حالی که به صورت غيرمستقيم اين روغن را 
با قيمتی هر بشكه ٥00 ميليون ريال تهيه می کرديم، 
تصميم گرفتيم با استفاده از اطالعات فنی موجود در 
مورد روغن و با همكارى شرکت هاى ايرانی، اقدام به 

بومی سازى اين تجهيز مهم نيروگاهی کنيم.
جديديان با بيان اينكه »از زمان شروع مطالعه تا پايان 
بررسی ها و رسيدن به مرحله توليد حدود يكسال زمان 
صرف شد«، گفت: يكبار توليد اين روغن پس از تمامی 
تست هاى آزمايشگاهی به اتمام رسيد و براى استفاده 
به نيروگاه ارسال شد که ما تمامی پارامترهاى مورد 
نظر در کارآيی آنرا در شرايط دمايی و محيطی بررسی 
کرديم و متخصصان شيمی و بخار نيروگاه تشخيص 
دادند که چند پارامتر نياز به اصالحاتی دارد؛ پس از 
انجام  و  داخلی  توليد کننده  به شرکت  روغن  عودت 
نيروگاه  به  روغن  اين  ديگر  بار  نياز،  مورد  اصالحات 
رامين ارسال شد و پس از انجام موفقيت آميز تست 
تعويض  با  نيروگاه  واحدهاى  از  يكی  در  نهايی،  هاى 
روغن قديمی انگليسی و تزريق روغن جديد ساخت 

ايران، مورد استفاده قرار گرفت.
واحد  از يكسال است که  بيش  اکنون  داد:  ادامه  وى 

ايران  ساخت  نسوز«  »هيدروليك  روغن  با  مربوطه 
روند  در  مشكلی  هيچ  و  است  برق  توليد  به  مشغول 

فعاليت آن وجود ندارد.
اين مقام مسئول در خصوص قيمت تمام شده توليد 
نكته  نيروگاهی گفت:  استراتژيك  و  مهم  تجهيز  اين 
جالب اينجاست که هم پارامترهاى کيفی توليد روغن 
ايرانی بسيار باالست و هم قيمت تمام شده نسبت به 

نمونه خارجی حدود يك ششم تا يك پنجم است.
به گفته جديديان ، روغن بومی سازى شده داخلی به 
قيمت 9 ميليون تومان به نيروگاه تحويل می شود و 
برنامه ريزى شده تا در آينده نزديك ، روغن انگليسی 
در يك به يك واحدهاى نيروگاه رامين اهواز با روغن 

ساخت ايران جايگزين شود.
پايه  روغن  که  دهد  می  نشان  تسنيم  هاى  بررسی 
سنتزى »هيدروليك نسوز« مشابه روغنی که به دست 
نيروگاه  در  و  شده  سازى  بومی  داخلی  متخصصان 
 ، اراك  نيروگاههاى  در  رود،  می  کار  به  اهواز  رامين 
بناب و نيروگاه اتمی بوشهر نيز مورد استفاده قرار می 
گيرد که تاکنون اين نوع روغن به طرق مختلف بعد 
از تحريم ها به کشور وارد می شده اما اخيراً اين سه 
نيروگاه مذاکراتی را براى تأمين روغن مورد نياز خود 
با شرکت سازنده داخلی آغاز کرده اند ؛ چرا که اين 
اطمينان حاصل شده ، روغنی که در واحد بزرگ 30٥ 
را پس  امتحان خود  به خوبی  اهواز  نيروگاه  مگاواتی 
داده ، در نيروگاه اتمی بوشهر و واحدهاى کوچك تر 
نيروگاههاى اراك و بناب نيز می تواند موثر واقع شود.

همچنين شرکت سازنده اين روغن ، به دليل توانمندى 
قيمت  با  نيروگاهی  نسوز  هيدروليك  روغن  ساخت 
مناسب ، مذاکراتی را با کشورهاى منطقه براى تأمين 
روغن نيروگاههاى بخارى آن کشورها آغاز کرده است.
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ایسنا/ 
به کمپین کاهش مصرف برق بپیوندید

راستای  در  انرژی  مصرف  مدیریت  انجمن 
کاهش مصرف برق و دورزدن خاموشی کمپینی 
با  تنها  خانوار  هر  آن  در  که  داده  تشکیل  را 
صرفه جویی 1۰۰ وات ساعت برق می تواند نقش 

موثری در بحران خاموشی باشد.
 سعيد مهذب ترابی - رييس انجمن مديريت مصرف 
با اشاره به  ايسنا،    با خبرنگار  انرژى - در گفت وگو 
گفت:  انرژى،  مصرف  صرفه جويی  فرهنگ  اهميت 
براساس آمار هر خانوار در طول شبانه روز 1٥ مرتبه 
در يخچال را باز و بسته می کند که اگر اين دفعات را 
به 10 مرتبه کاهش دهد به راحتی می تواند 100 وات 

ساعت برق را صرفه جويی کند.
به گفته وى، يكی از وسايل ديگرى که به شدت جزو 
به حساب می آيد کولرهاى گازى  انرژى  خورنده هاى 
است، لذا با توجه به شرايط فعلی کشور در زمينه ى 
روند صعودى مصرف برق الزم است که استفاده از اين 

دستگاه به صورت مديريت شده باشد.
رييس انجمن مديريت مصرف انرژى با بيان اين که در 
شرايط اقتصادى کشور و روند رشد بار تنها راه چاره 
صرفه جويی است، اظهار کرد: اين انتظار تنها از مردم 
نمی رود که در مصرف برق صرفه جويی داشته باشد، 
چرا که بايد رفتار سازمان ها و اداره هاى دولتی نيز به 

گونه اى باشد که صرفه جويی افزايش يابد.
مهذب ترابی در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين 
شرايط امكان خاموشی در کشور وجود دارد، گفت: در 
را پيش بينی کرد،  اين مساله  نمی توان  فعلی  شرايط 
توليد  ارتقاى  اگر سرمايه گذارى در  بايد گفت که  اما 
و ايجاد فرهنگ صرفه جويی همسو با يكديگر حرکت 

نكند قطعا مصرف در اين ميدان برنده خواهد بود.
وى با بيان اين که در شرايط فعلی مهم ترين کليد حل 
بحران خاموشی صرفه جويی در مصرف برق است، بيان 
کرد: اگر تمام خانوار ايرانی به کمپين کاهش مصرف 
برق بپيوندند قطعا هيچ مشكلی در حوزه برق نخواهيم 

داشت.

تسنیم/ 
لزوم رشد ساالنه 5 درصدی تولید برق 

ایران برای پرهیز از خاموشی

افزایش  به  اشاره  با  برق  صنعت  کارشناس  یک 
ایران  نوشت،  ایران  در  برق  مصرف  برای  تقاضا 
جذب  جز  ای  چاره  خاموشی  از  اجتناب  برای 
درصدی   5 افزایش  و  خارجی  گذاری  سرمایه 

ظرفیت ساالنه تولید برق خود ندارد.
ترند،دالگا  از  نقل  به  تسنيم  خبرگزارى  گزارش  به 
خاطين اوغلو، کارشناس صنعت برق نوشت:  ايران در 
دوره تحريم ها به شدت از عدم سرمايه گذارى و ورود 
پيشرفته آسيب ديده و موجب شده  تكنولوژى هاى 
ميليارد   ۷ باالى  از  کشور  اين  برق  صادرات  مجموع 
کلووات ساعت در سال 2013 به حدود صفر در نيمه 

نخست سال شمسی جارى برسد.
در دوره تحريم ها، بازدهی نيروگاه هاى برق ايران به 
طور متوسط در سطح 3۷ درصد بدون تغيير باقی ماند، 
در حالی که برق به هدر رفته در طول شبكه انتقال و 
توزيع در حد 1۴ درصد باقی مانده که رقم بااليی است.

گذارى  سرمايه  دليل  به  برق،  توليد  زمينه  در  ايران 
پايين سال هاى قبل، در سال شمسی گذشته رشد 

ايران در  را تجربه کرده است.  از يك درصدى  کمتر 
تا ٥  توليد برق خود  افزايش  براى  برنامه ريزى  حال 

درصد است.
نيروگاه هاى سيكل ترکيبی همچنان 2٥ درصد کل 
توليد برق ايران را تشكيل می دهد. ايران قصد دارد 
با تبديل نيروگاه هاى قديمی حرارتی گازى به نيروگاه 
هاى سيكل ترکيبی، سهم اين نيروگاه ها از کل توليد 

برق خود را افزايش دهد.
در عين حال، ايران و ترکيه يك يادداشت تفاهم ۴.2 
ميليارد دالرى براى ساخت نيروگاه به امضا رسانده اند. 
ايران همچنين در حال مذاکره با شرکت هاى اروپايی 
نظير زيمنس براى واردات توربين در مرحله نخست و 
سرمايه گذارى مشترك براى توليد توربين در مرحله 

بعدى است.
ايران در طی ٥ سال آينده براى ساخت نيروگاه هاى 
جديد با ظرفيت 26 هزار مگاوات، به 1٥ ميليارد دالر 
براى  همچنين  کشور  اين  دارد.  نياز  گذارى  سرمايه 
گسترش سيستم هاى انتقال و توزيع برق به سرمايه 

گذارى ٥ ميليارد دالرى نياز دارد.
ها  نيروگاه  راندمان  افزايش  براى  بايد  ايران  به عالوه 
به سرمايه  توزيع  در شبكه  برق  رفت  هدر  کاهش  و 

گذارى بيشترى نياز دارد.
در حال حاضر نيروگاه هاى ايران داراى ظرفيت ۷٥ 
هزار مگاواتی هستند و 282 ميليارد کيلووات ساعت 

برق توليد می کنند.
ايران به شدت نيازمند جذب سرمايه گذارى خارجی 
در حوزه برق است، زيرا اين کشور چاره ديگرى جز 
برق  صادرات  ندارد.  خود  برق  توليد  ظرفيت  افزايش 
سريع  رشد  دليل  به  گذشته  سال   2 طی  در  ايران 

تقاضاى داخلی به شدت افت کرده است.
در عين حال، لغو تحريم ها مسير را براى از سرگيرى 

فعاليت هاى صنعتی در ايران هموار خواهد کرد. بخش 
صنعت 31.٥ درصد از کل برق مصرفی ايران را در سال 
گذشته به خود اختصاص داد که 2.3 درصد کمتر از 

سال قبل از آن بود.
شبكه برق ايران بايد توسعه يابد و بهسازى شود. ايران 
به رشد ساالنه حداقل ٥ درصدى در توليد برق نياز 

دارد.

وزارت نیرو/ مديرعامل توانير مطرح کرد
برابری 1۰ درصد صرفه جویی برق در 

مصارف سرمایشی با 18۰۰ مگاوات کاهش 
پیک مصرف

مدیرعامل شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع 
صرفه  درصد   1۰ هر  گفت:  )توانیر(  ایران  برق 
جویی برق در مصارف سرمایشی با 18۰۰ مگاوات 
کاهش پیک مصرف برابری می کند که تحقق آن 

نیازمند یاری آحاد جامعه است.
به  اشاره  با  کردى«  »آرش  نيرو،  وزارت  گزارش  به 
افزايش بار مصرفی شبكه به بيش از ٥1 هزار مگاوات 
در شنبه گذشته )2۷ تيرماه(، از تداوم روند افزايشی 

بار شبكه در هفته جارى خبر داد.
به گفته اين مسئول، سهم بار سيستم هاى سرمايشی 
از مصرف ٥1 هزار مگاواتی شبكه در تابستان امسال 

نزديك به 18 هزار مگاوات است.
تنظيم  در  ساده  مديريت  با  هموطنان  گفت:  وى 
کولرهاى گازى روى دماى هوا )2۴ تا 26 درجه( می 
بار سرمايشی را کاهش دهند  از  توانند تا 10 درصد 
که به اين ترتيب نزديك به يك هزار و ٥00 تا هزار و 
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800 مگاوات از مصرف ساعات پيك )اوج بار( کاسته 
می شود.

با بخش صنعت  پروتكل هاى همكارى  افزود:  کردى 
و بخش کشاورزى امضا شده است و بدون خدشه به 
توليد آنها، اين همكارى انجام می شود، به طورى که از 
آغاز امسال تاکنون در صنايع بزرگ شاهد بيش از دو 
درصد رشد مصرف برق بوديم و اين رشد با احتساب 
صنايع کوچك به طور متوسط نزديك به 1.۷ درصد 

است که نشان از خارج شدن صنايع از رکود دارد.
وى ادامه داد: در بخش کشاورزى در صورت مصرف 
نكردن برق در ساعت ها اوج )12 تا 16(، بقيه مصرف 
برقشان رايگان است و به اين ترتيب تا 300 مگاوات 
از بابت همكارى بخش کشاورزى به وزارت نيرو کمك 

می شود.
به گفته مديرعامل توانير، کاهش مصرف در پيك به 
سود اقتصاد ملی و کشور است و يكی از مصاديق بارز 
سال اقتصاد مقاومتی به شمار می رود که به مصرف 

سرمايه ها در جاهاى ضرورى تر منجر می شود.
ايام اوج ميزان بار مصرفی  وى تاکيد کرد: هرچه در 
کاهش يابد، احتمال خرابی تجهيزات و خاموشی هاى 
ناخواسته ناشی از آن نيز کاهش می يابد؛ تاکنون بيش 
از ٥1 هزار مگاوات پيك شبكه به ثبت رسيده است و 
ديسپاچينگ ملی افزايش اين ميزان تا حدود ٥3 هزار 

مگاوات را محتمل می داند.
کردى اضافه کرد: از طرفی با افزايش پيك به ٥2 هزار 
مگاوات و باالتر، احتمال کمبود برق وجود دارد و اميد 
می رود با همكارى مردم و مديريت مصرف برق به آن 

مرحله نرسيم.
به گزارش ايرنا، چندى پيش سازمان بهره ورى انرژى 
و  تعمير  و  انتخاب صحيح  با  کرد  اعالم  )سابا(  ايران 
نگهدارى به موقع تجهيزات سرمايشی می توان مصرف 

برق را تا 20 درصد کاهش داد.
افزايش سه  با  تابستان 139۴  برق  بار مصرفی  پيك 
هزار مگاواتی نسبت به سال پيش از آن به ٥0 هزار و 

1۷۷ مگاوات رسيده بود.

وزارت نیرو/ دوازدهم و سيزدهم مردادماه جارى؛
نخستین نمایشگاه تخصصی فناوری 

اطالعات صنعت آب و برق برگزار می شود

اطالعات  فناوری  تخصصی  نمایشگاه  نخستین 
و  دوازدهم  روز های  کشور  برق  و  آب  صنعت 

سیزدهم مردادماه جاری برگزار می شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(، اين 
نمايشگاه تخصصی توسط دفتر فناوري اطالعات و آمار 
با حضور شرکت هاى آب و برق کشور  و  نيرو  وزارت 

برگزار خواهد شد.
روزهاى  در  نمايشگاه  اين  گزارش،  اين  اساس  بر 
مرکز  در  جارى،  سال  مردادماه  سيزدهم  و  دوازدهم 
همايش هاى بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی، واقع در 
تهران بزرگراه شهيد چمران، خيابان ولنجك به سمت 
برگزار  بهشتی  شهيد  دانشگاه  جنوبی  ورودى  درکه، 

خواهد شد.
متقاضيان حضور در اين رويداد براى کسب اطالعات 
www.moeitexpo. اينترنتی  آدرس  به  بيشتر 

ir  مراجعه کرده و يا از طريق پست الكترونيك ستاد 
نمايشگاه info@moetiexpo.ir  با دبيرخانه اين 

نمايشگاه تماس داشته باشند.

ایسنا/ توسط دانشمندان سوئيسی محقق شد
تولید برق از آب نمک

تکنولوژی  موسسه  در  نانو  علوم  دانشمندان 
نوعی  به  مربوط  تازگی طرح  به  فدرال سوییس 
منتشر  مانند  غشا  و  مسطح  نیروی  ژنراتور 
کرده اند که می تواند به کمک فرایند اسمز از آب 

شور انرژی تولید کند.
از پاپيوالر مكانيك، وقتی  به گزارش ايسنا و به نقل 
نمك هاى موجود در آب شور از طريق اين غشا در آب 
شيرين منتشر می شوند اين دستگاه می تواند انرژى 
توليد کند. ضخامت اين غشا در نازك ترين نقطه برابر 
با سه اتم است و لذا ژنراتور اين قابليت را دارد که در 
دهانه رودخانه ها، مصب رودها و ديگر مكان هايی که 
آب هايی با شورى متفاوت به طور مدوام با هم مخلوط 

می شوند، مورد استفاه قرار بگيرد.  
رادنويس، سرپرست اين تيم تحقيقاتی می گويد: نيروى 
الكتريسيته اى که اين دستگاه توليد می کند می تواند 
بسيار عظيم باشد. او تخمين می زند که تنها سه متر 
مربع از اين غشا می تواند يك مگاوات انرژى برق توليد 
کند. اين ميزان انرژى براى راه اندازى ٥0 هزار المپ 
برق کافی است. مقاله مربوط به اين ژنراتور اخيرا در 

مجله Nature به چاپ رسيده است.
اين غشا ورقه نازکی است که يك سرى حفره بسيار 
کوچك بر روى آن قرار گرفته است. اين ورقه از ترکيب 
نسبتا ارزان قيمتی به نام موليبدنيوم سولفيد ساخته 
شده و بزرگی حفره هاى موجود در سطح آن تنها به 
اندازه اى است که ذرات نمك با اندازه معين می توانند از 
آن عبور کنند. به دليل استفاده از موليبدنيوم سولفيد 
انواع  و  دارند  الكتريكی  بار  طبيعی  طور  به  حفره ها 

خاصی از نمك ها را از غشا عبور نمی دهند.  

هر يك از اين حفره ها می تواند به تنهايی بين 10 تا 
20 نانو وات انرژى توليد کند. رادنويس و همكارانش 
تخمين می زنند که يك سطح سه در سه فوت مربعی 
از غشايی که به اين ترتيب ساخته می شود و تنها 30 
درصد از آن حاوى اين حفره هاى نانويی باشد می تواند 
به کمك فرايند اسمز بين آب شيرين و آب بسيار شور 

يك مگاوات انرژى توليد کند.

ایسنا/ 
اجالس فعاالن صنایع الکترونیک کشور 

برگزار می شود

اجالس فعاالن صنایع الکترونیک کشور با شعار 
»صنایع الکترونیک، پیشران اقتصاد دانش بنیان« 
توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  توسط 

صنایع الکترونیک)صحا( برگزار می شود.
الكترونيك  صنايع  فعاالن  اجالس  ايسنا،  گزارش  به 
کشور 19 مردادماه امسال به همت صندوق حمايت از 
تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك)صحا( وابسته به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا خواهد شد.
فناورى هاى  رهگذر  از  دانش بنيان  اقتصاد  توسعه 
در  راهبردى  مهم ترين سياست هاى  تبيين  پيشرفته، 
توسعه فناورى هاى پيشرفته در کشور و جهت گيرى هاى 
سازوکارهاى  حوزه هاى  در  آن  پيامدهاى  و  راهبردى 
تامين  مدل هاى  بر  تاکيد  با  غيرمستقيم  حمايت 
مالی صنايع پيشرفته، لزوم نفوذ فناورى پيشرفته در 
بنگاه هاى بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکت هاى نوپا 
دوران  در  فناورى  يادگيرى  و  بين المللی  همكارى  و 

پساتحريم از جمله اهداف همايش به شمار می رود.
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را  الكترونيك کشور  فعاالن صنايع  مخاطبان اجالس 
شرکت هاى فعال در صنعت الكترونيك و سياست گذاران 
فعال در حوزه صنايع نوين و فناورى هاى پيشرفته و 
پژوهشگران عرصه صنايع الكترونيك تشكيل می دهند.

سازوکارهاى حمايت غيرمستقيم با تاکيد بر مدل هاى 
تامين مالی صنايع پيشرفته، لزوم نفوذ فناورى پيشرفته 
در بنگاه هاى بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکت هاى 
نوپا و همكارى بين المللی و يادگيرى فناورى در دوران 
همايش  تخصصی  نشست  سه  عناوين  پساتحريم 
بعدازظهر  و  صبح  است  قرار  که  می شود  محسوب 
سه شنبه، 19 مردادماه با حضور مسؤوالن، مديران و 
کارشناسان نهادها و انجمن هاى مرتبط در پژوهشگاه 

نيرو برگزار شود.

ایسنا/ 
اجرای نقشه راه توسعه فناوری و کسب 

وکار بازیافت انرژی

بازیافت  کسب وکار  و  فناوری  توسعه  راه  نقشه 
انرژی با هدف دستیابی به دانش فنی و توسعه 
در  حرارت  بازیافت  با  مرتبط  نوین  فناوری های 

صنایع به شدت انرژی بر اجرایی می شود.
به گزارش ايسنا، محمد علی اشجارى، مدير فنی طرح 
تدوين نقشه راه دستيابی به الگوى نوين بهينه سازى 
انرژى و آب  در صنايع، شيوه دستيابی به دانش فنی 
انرژى  بازيافت  با  مرتبط  نوين  فناورى هاى  توسعه  و 
در  انرژى  خدمات  کار  و  کسب  توسعه  و  صنايع  در 
و  اين طرح عنوان کرد  اصلی  اهداف  از  را  اين حوزه 
گفت: اجراى عملی نقشه راه بازيافت انرژى به صورت 

بر روى واحد احياى مستقيم آهن   پايلوت  موردى و 
توسعه  فرايند  طرح  اين  چارچوب  در  می شود.  انجام 
کار  و  کسب  توسعه  حرارت،  بازيافت  نوين  فناورى 
براى  مناسب  حقوقی  نظام  تدوين  انرژى،  خدمات 
عملياتی کردن کسب وکار، جذب سرمايه خارجی براى 
اجراى طرح و باالخره توسعه مفهوم »صادرات کارايی 
انرژى« مورد اعتباربخشی قرار می گيرد. اجراى پايلوت 
به صورتی طراحی شده تا براى ساير صنايع انرژى بر 
همانند صنعت سيمان، ذوب فلزات، نيروگاه، کاشی و 
سراميك، نفت و گاز و پتروشيمی و پااليشگاه ها قابل 

تعميم خواهد بود.
اشجارى اين طرح را رويكرد نوين در مبحث بهينه سازى 
انرژى و آب در کشور خواند و اشاره کرد: طرح توسعه 
بازار  انرژى از طريق فعال سازى  کسب و کار بازيافت 
کارايی  »صادرات  مفهوم  گسترش  و  انرژى  خدمات 
انرژى« و جذب منابع افتصادى خارجی براى توسعه 
بخش  تحوالت  در  مهم  امر  يك  انرژى  کارايی  بازار 

انرژى کشور خواهد بود.
بازيافت حرارت  فرايند  داد: در  توضيح  وى همچنين 
در واحد احياى مستقيم از طريق کسب و کار خدمات 
انرژى در نظر است روش جديد کاهش انتشار گازهاى 
که  کربن  اکسيد  دى  گاز  تبديل  بر  مبنی  گلخانه اى 
گلخانه اى  گازهاى  انتشار  کاهش  بعنوان طرح جديد 
بشمار می آيد، به اجرا درآيد که پديده اى نوين در امور 

مربوط به انرژى – محيط زيست بشمار می آيد.
دکتر اشجارى گفت: در اين طرح در نظر است توسعه 
فناورى هاى خاص  در زمينه مبدل هاى حرارتی جهت 
بازيافت حرارت و آب، سيال هاى انتقال دهنده حرارت، 
تبديل انرژى بازيافت شده و ترکيبات کربنی )منوکسيد 
و دى اکسيد کربن( به محصوالت شيميايی و همچنين 
سيستم هماهنگ و کنترل کننده بازيافت انرژى مورد 

توجه قرار گيرد و فعاليت شرکتهاى خدمات انرژى و 
دانش بنيان در اين حوزه گسترش پيدا کند.

شرکت هاى  از  شبكه اى  به  دستيابی  اشجارى   
عنوان  پژوهشی  اين طرح  ديگر  را هدف  دانش بنيان 
به  حاضر  پايلوت  طرح  اجراى  از  هدف  افزود:  و  کرد 
اين صورت است که در نهايت شبكه اى از شرکت هاى 
بر  اين شبكه  نهايی  آيد. محصول  بوجود  دانش بنيان 
می شوند،  دنبال  حاضر  طرح  در  که  اهدافی  اساس 
انرژى و  بازيافت  يك فناورى به هم پيوسته است که 
اقتصادى  توجيه  کنون  تا  که  را  بزرگ  از صنايع  آب 
نداشته، توجيه پذير می کند؛ به گونه اى که امكان جذب 
سرمايه گذار خارجی براى پروژه هاى بهينه سازى انرژى 

و آب در کشور فراهم شود.  
بازيافت  پيوسته  بهم  سيستم  به  دست يابی  اشجارى 
با  انرژى را  دستاورد اصلی اين طرح خواند و گفت: 
به  سيستم  يك  از  قسمت  هر  توسعه  و  دادن  انجام 
هم پيوسته از فناورى هاى نوين شكل می گيرد. اجزاى 
توسط شبكه شرکت هاى  هم پيوسته  به  اين سيستم 
دانش بنيان صنعتی و تجارى سازى خواهند شد. با قرار 
گرفتن محصوالت اين شرکت ها در کنار همديگر يك 
سيستم به هم پيوسته بازيافت انرژى به دست می آيد 
که در اکثر صنايع انرژى بر کشور کاربرد خواهد داشت.

به  سيستم  اين  از  که  مزيتی  مهمترين  گفت:  وى 
اقتصادى  توجيه  بردن  باال  انتظار می رود،  هم پيوسته 
طرح هاى بازيافت انرژى و آب است. طرح هايی که تا 
کنون در داخل کشور، با وجود نياز مبرم، به دليل ارزان 
بودن بهاى انرژى چندان مورد استقبال قرار نگرفته  و 

عملياتی نشده اند.

مهر/ جزئيات افزايش آمپر کنتورهاى برق؛
مشترکان تهرانی  برای تعویض کنتور 

اقدام کنند

افزایش  جزئیات  تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
آمپر کنتورهای برق، اعالم کرد: مشترکان برای 
جدید  کنتورهای  با  قدیمی  کنتورهای  تعویض 

برق اقدام کنند.
به  گزارش خبرگزارى مهر، عبداالمير ياقوتی با اشاره 
به برنامه شرکت توزيع برق تهران براى افزايش آمپر 
عموميت  به  توجه  با  گفت:  خانگی،  برق  کنتورهاى 
بودن  سهيم  و  برق رسانی  تجهيزات  ارتقاى  شبكه ها، 
بر  شده،  خريدارى  برق  قدرت  اساس  بر  مشترکان 
تمامی  برق،  تعرفه هاى  تكميلی  نامه  آيين  اساس 
مشترکان متعهد و ملزم به رعايت قدرت قراردادى يا 
همان ميزان آمپراژ برقی که در قبض برق درج شده 
هستند و در قبوض برق براى مشترکين غيرديماندى با 
قدرت مساوى و کمتر از 30 کيلووات به صورت آمپراژ 

درج شده است.
معاون فروش وخدمات مشترکين شرکت توزيع نيروى 
برق تهران با تاکيد بر مفاد آيين نامه تكميلی تعرفه هاى 
برق مبنی براينكه هر مشترك مسئول سالم نگاه داشتن 
از طرف شرکت  تمامی وسايل و تجهيزاتی است که 
در محل برقرارى انشعاب برق نصب می شود، تصريح 
کرد: از سوى ديگر تحت هيچ شرايطی مشترکين حق 
دستكارى اين تجهيزات و يا پلمپ هايی را که بر روى 
وسايل اندازه گيرى بوده را ندارند و در صورت نياز، تنها 
بزرگ که  تهران  برق  توزيع  نمايندگان مجاز شرکت 
هويت آن ها مشخص و محرز باشد می توانند نسبت به 

باز کردن پلمپ ها اقدام کنند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته 
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1۶ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

انشعابات غيرديماندى واگذار شده به مشترکان شامل 
به  آمپر  و 2٥  آمپر  آمپر، 1٥  آمپر، 10   ٥ انشعابات 
صورت تك فاز يا سه فاز بوده است، اظهار داشت: در 
نياز  و  برقی  تجهيزات  افزايش  دليل  به  حاضر  حال 
بيشتر به قدرت برق، انشعابات تك  فاز 32 و ٥0 آمپر 
و انشعابات سه فاز 1٥، 2٥ و 32 آمپر واگذار می شود.

داراى  که  مشترکينی  از  عمده اى  بخش  افزود:  وى 
 ٥ قراردادى  آمپراژ  داراى  هستند  قديمی  انشعابات 
يا 10 يا 1٥ بوده که به دليل عدم جوابگويی آمپراژ 
به  اقدام  آگاهی  بدون  مصرف،  نياز  و  شده  خريدارى 
تعويض فيوز و يا تقويت آن کرده اند که اين عمل مغاير 

آيين نامه تعرفه هاى برق است.
ياقوتی تاکيد کرد: مشترکان برق بايد به اين نكته توجه 
قدرت  افزايش  به  مربوط  باشند که هزينه هاى  داشته 
انشعاب، صرف افزايش تاسيسات شبكه و بروزرسانی اين 
تجهيزات براى تأمين برق مازاد )قدرت مجاز( می شود و 
در صورتی که آن ها نياز به انشعاب برق نداشته باشند، 
هزينه انشعاب به قيمت روز و مطابق مقررات، استرداد 
خواهد شد. اين مقام مسئول از تمامی مشترکانی که به 
هر دليل با افزايش و يا تقويت فيوز، بيش از قدرت مجاز 
خود مصرف می کنند خواست با مراجعه به منطقه برق 
TBTB.« و يا مراجعه به وب سايت شرکت به آدرس

قسمت  الكترونيك،  خدمات  بخش  در   »CO.IR
درخواست اينترنتی انشعاب و خدمات پس از فروش و 
در بخش خدمات پس از فروش، درخواست خود را مبنی 
بر افزايش آمپراژ انشعاب ثبت کنند، خاطرنشان کرد: 
در اين صورت شرکت برق می تواند خدمات بهترى در 
زمينه تأمين برق مطمئن و پايدار براى تمامی مشترکان 

ارائه کند.

ایسنا/ طی رويدادى بين المللی صورت می گيرد
ارائه چشم اندازهای نو در مهندسی برق و 

کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی »چشم اندازهای نو در 
مهندسی برق و کامپیوتر«، 19 شهریور ماه امسال 

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
موضوعات  با  »الكترونيك  ايسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
سيستم ها و مدارهاى مجتمع ديجيتال و آنالوگ، مدارهاى 
الكترونيك  نانوالكترونيك،  راديويی،  فرکانس  مجتمع 
نورى، الكترونيك صنعتی، سيستم هاى الكترومكانيك و 
نيمه هادى ها«، »مخابرات با موضوعات تئورى مخابرات،  
تئورى اطالعات، کدينگ و رمزنگارى،  پردازش سيگنال،  
مخابرات سيار،  مخابرات نورى،  مخابرات ماهواره اى، 
تئورى و کاربردهاى الكترومغناطيس، ميدان ها و امواج، 
و  مخابرات طيف گسترده  مخابراتی،  نوين  شبكه هاى 
قطعات، مدارها و زيرسيستم هاى ماکروويو« محورهاى 

اصلی حوزه مهندسی برق را تشكيل می دهند.
کنترل  سيستم هاى  موضوعات  با  »کنترل  همچنين 
هوشمند،   وکنترل  سيستم ها  خطی،  غير  و  خطی 
کنترل تطبيقی،  کنترل مقاوم،  اتوماسيون و کنترل 
و  رباتيك  سازى،   بهينه  و  بهينه  کنترل  صنعتی،  
مكاترونيك و کنترل و مانيتورينگ بر مبناى وب« و 
»قدرت با موضوعات منابع تجديدپذير، توليد پراکنده 
در  خطا  تشخيص  انرژى،  مديريت  ريزشبكه ها،   و 
سيستم هاى  اطمينان  قابليت  قدرت،  سيستم هاى 
مقاوم،  جريان  پذير  انعطاف  سيستم هاى  قدرت، 
مهندسی فشار قوى،  سيستم هاى کنترل ولتاژ باالى 
و  قدرت  الكترونيك  ميدان هاى  مستقيم،   جريان 
کنترل آنها،  ژنراتورها و ترانس هاى قدرت،  ماشين هاى 
قدرت،  سيستم  پايدارى  و  کنترل  مدرن،   الكتريكی 

پالسی،   سيستم هاى  و  سوئيچينگ  تغذيه  منابع 
کنترل  و  طراحی  و  قدرت  الكترونيك  کاربردهاى 
درايوهاى الكتريكی«  از ديگر محورهاى اصلی در حوزه 

مهندسی برق هستند.
»مهندسی  نرم افزار با موضوعات سيستم هاى نرم افزارى، 
معمارى  صورى،   سيستم هاى  و  نرم افزار  مهندسی 
نرم افزار،  پايگاه داده عملياتی و تحليلی،  داده کاوى،  
امنيت  و  نرم افزارى  سيستم هاى  ارزيابی  و  تست 
اطالعات و سيستم هاى نرم افزارى«، »هوش مصنوعی 
با موضوعات شناسايی الگو،  يادگيرى ماشين،  بينايی 
ماشين و پردازش تصوير،  پردازش تكاملی،  پردازش 
صوت و سيگنال،  پردازش زبان طبيعی، سيستم هاى 
علوم  فازى،   منطق  خبره،   سيستم هاى  چندعامله، 
شناختی در هوش مصنوعی و سيستم هاى استنتاج« 
سيستم هاى  موضوعات  با  کامپيوتر  »معمارى  و 
و  خطا  تحمل پذيرى  اطمينان،  قابليت  حسابی،  
آزمون پذيرى، معمارى سيستم هاى موازى، مدل سازى 
و ارزيابی سيستم هاى کامپيوترى، سيستم هاى نهفته 
شبكه هاى  پيكربندى،  قابل  سيستم هاى  بی درنگ،  و 
در  مجتمع  مداراى  و  بی سيم  و  موبايل  ارتباطی 
سيستم هاى بسيار بزرگ« از جمله محورهاى اصلی در 

حوزه مهندسی کامپيوتر محسوب می شوند.
همچنين »فناورى اطالعات و ارتباطات با موضوعات 
شبكه هاى کامپيوترى، انتقال داده، امنيت شبكه هاى 
ابرى،   و  مشبك  خوشه اى،  محسبات  کامپيوترى، 
يادگيرى الكترونيك، معمارى اطالعات و مديريت دانش، 
پردازش موازى و سيستم هاى توزيع شده،  معمارى 
محاسباتی  سيستم هاى  اطالعات،   فناورى  سازمانی 
انسان محور،  تجارت الكترونيك،  مدل سازى و ارزيابی 
شبكه هاى کامپيوترى،  سيستم هاى انتقال و ارتباطات 
هوشمند و مباحث ويژه در شبكه هاى کامپيوترى«  نيز 

ديگر محور اصلی حوزه مهندسی کامپيوتر است.
پروفسور حسن غفورى فرد از دانشگاه صنعتی اميرکبير، 
پروفسور علی خاکی صديق از دانشگاه صنعتی خواجه 
از  نوابی  زين العابدين  پروفسور  طوسی،  نصيرالدين 
ماساچوست  ايالت  در  ورسستر  پلی تكنيك  مؤسسه 
آمريكا، پروفسور محسن کاوه راد از دانشگاه پنسيلوانيا و 
همچنين پروفسور محمدباقر منهاج از دانشگاه صنعتی 

اميرکبير سخنرانان کليدى اين کنفرانس هستند.
ماه  مرداد   19 کنفرانس،  دبيرخانه  اعالم  اساس  بر 

امسال آخرين مهلت ارسال مقاالت است.
 ISC 1٥ مقاله برتر اين کنفرانس بين المللی در مجله
 10 اسالم،   جهان  علوم  استنادى  پايگاه  تائيد  مورد 
وزارت  تائيد  مورد   Elsevier مجله  در  برتر  مقاله 
علوم و 1۴ مقاله برتر  در مجله Scopus مورد تائيد 
وزارت علوم منتشر خواهند شد. عالقه مندان می توانند 
http:// براى کسب اطالعات بيشتر به نشانی اينترنتی

ir/fa.cbconf۲/ مراجعه کنند. 

ایسنا/ 
مصرف مشترکان خانگی، تعیین کننده 

سرنوشت خاموشی احتمالی است

سازمان  اطالع رسانی  و  آموزش  دفتر  مدیر 
 5۰ مصرف  به  توجه  با  گفت:  انرژی  بهره وری 
ساختمان  بخش  در  کشور  انرژی  درصدی 
در  مشترکان  از  بخش  این  در  صرفه جویی 

مدیریت پیک تابستان تعیین کننده است.
اين  بيان  با  زربخش  محمدحسين  ايسنا،  گزارش  به 
هواشناسی  سازمان  پيش بينی  داشت:  اظهار  مطلب 
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از افزايش دماى هواى پايتخت به باالى ۴1  حكايت 
درجه در روزهاى پايانی هفته جارى دارد که همين 

موضوع باعث افزايش پيك مصرف برق خواهد شد.
وى اظهار داشت: بافت کشور ما به گونه اى است که 
ميزان مصرف برق در بخش صنعت، کمتر از مصارف 
بخش تجارى و خانگی است و بيش از ٥0 درصد انرژى 
کشور در بخش ساختمان به طور عام مصرف می شود 
که از اين ميزان در بخش ساختمان هاى ادارى، قريب 
به 3۴ درصد انرژى در بخش سامانه هاى سرمايشی، 
به 2٥ درصد در  نزديك  و  تهويه متبوع  و  گرمايشی 
بخش روشنايی است. زربخش ادامه داد: در بخش هاى 
به  انرژى مربوط  به 6۴ درصد مصارف  قريب  تجارى 
سامانه هاى سرمايشی و گرمايشی و در منازل مسكونی 
و  روشنايی  دربخش  انرژى  به 30 درصد  نزديك  نيز 
حدود 28 درصد انرژى در يخچال فريزر و قريب به 26 
درصد انرژى در کولرهاى آبی و گازى مصرف می شود 
انرژى  مصرف  بيشترين  که  است  اين  نشان دهنده  و 
بخصوص انرژى الكتريكی در بخش غيرمولد کشور در 

مقايسه با بخش مولد يا صنعت صرف می شود.
کيلووات   ۴00 تا   300 صرفه جويی  اينكه  بيان  با  او 
ساعت انرژى توسط هر نفر در طول سال می تواند از 
احداث ۴ تا ٥ هزار مگاوات نيروگاه به ارزش ۴ تا ٥ 
اين خصوص  در  گفت:  کند،  جلوگيرى  دالر  ميليارد 
کشورهاى صنعتی که در بخش مديريت مصرف پيشرو 
هستند، راهكارهاى منطقی ارائه کرده اند که نشان از 
اين دارد که مجموعه اى از کارهاى آموزشی، آگاه سازى 
از  صحيح  استفاده  نحوه  از  مردم  به  اطالع رسانی  و 
انرژى باعث خواهد شد تا کمبود برق کشور بخصوص 

در زمان پيك مصرف تأمين شود.
اين  بيان  با  سابا  اطالع رسانی  و  آموزش  دفتر  مدير 
مطلب که استفاده از تكنولوژى و تكنيك هاى جديد 

می تواند در کاهش و يا کنترل مصرف انرژى تأثيرگذار 
کوهستانی  مناطق  ساکنان  داشت:  اذعان  باشد، 
می توانند از کولرهاى آبی بجاى اسپليت استفاده کنند 
ابتداى سال، تعويض تسمه،  با سرويس کولرها در  و 
پوشال و روغن کارى و نصب سايبان بر روى کولر تا 30 
درصد در مصرف انرژى صرفه جويی کنند که با توجه 
به تعداد حدود 12 ميليون انواع کولر در سطح کشور 

رقم قابل توجهی خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه رعايت برخی نكات ريز در زندگی 
می تواند صرفه اقتصادى براى مشترکان و کشور داشته 
باشد، افزود: باز و بسته کردن ۷ بار درب يخچال و هر 
بار به مدت 20 ثانيه، تا ۷ درصد مصرف برق يخچال را 
افزايش می دهد که با وجود 30 ميليون يخچال فريزر 
در کشور، ميزان بااليی از انرژى کشور هدر خواهد رفت.

زربخش با اشاره به اينكه اين راهكارها هزينه اى براى ما 
نخواهد داشت و می توان با آموزش و آگاه سازى جامعه، 
تغيير نگرشی در مردم ايجاد کرد تا تبديل به تغيير 
رفتار و ترك عادات بدى که به دليل پايين بودن قيمت 

انرژى و حامل هاى آن در بين مردم رواج دارد شود.
وى گفت: تنظيم دماى ساختمان بين 2۴ تا 26 درجه 
در تابستان، جلوگيرى از نشت هواى داخل به بيرون 
و برعكس،   عايق کارى ساختمان و پنجره ها، سبب 
می شود تا به ازاى کاهش هر يك درجه دماى محيط، 

حدود ٥ درصد در مصرف برق جلوگيرى شود.
بهره ورى  سازمان  اطالع رسانی  و  آموزش  دفتر  مدير 
انرژى با بيان اينكه با خاموش کردن سامانه سرمايشی، 
يك ساعت قبل از تعطيلی اداره ها تا دو ساعت پيش از 
آغاز به کار روز بعد می توان تا 30 درصد در مصرف برق 
سازمان ها و اداره ها صرفه جويی کرد، ادامه داد: با کنار 
هم گذاشتن اين نكات ريز و رعايت آن ها می توان کمك 

بسيار بزرگی به عبور از پيك مصرف برق کشور کرد.

 (  17الی 9ساعت از پنجشنبه روز)ساعت 8مدت به 95مرداد 7: زمان
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
دکتر هاشمیآقای : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/05/02متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 350هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/05/04تاریخ مهلت ثبت نام تا.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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مهر/ نعمت زاده اعالم کرد؛
آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و 

مهندسی به آفریقا

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران آمادگی 
در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  برای  کامل 

پروژه های زیربنایی به قاره آفریقا را دارد.
به گزارش خبرگزارى مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: 
ايران در انبوه سازى تجربه خوبی داشته و بيش از دو 
از  برخی  و  ونزوئال  در  و  ايم  ساخته  مسكن  ميليون 
ميان  اين  در  کرده ايم،  منتقل  را  تجربه  اين  کشورها 
متعدد  کارخانجات  وجود  با  ايران  اسالمی  جمهورى 
سيمان و فوالد توانسته است به صادرات 20 ميليون 
تن سيمان و ۴ ميليون تن فوالد موفق شود، همچنين 
در  کلينكر  آوردن  با  که  دارد  را  موضوع  اين  توانايی 

کشور مقصد مبادرت نمايد.
ايران در  اينكه  بيان  با  و تجارت  وزير صنعت، معدن 
است،  قير  آزمايشگاههاى  به  مجهز  بحث جاده سازى 
تصريح کرد: در خصوص راه سازى اعم از ريل، جاده و 
فرودگاه  نيز ايران توانايی ويژه اى دارد و حتی می تواند 
در کشورهاى متقاضی صدور خدمات فنی و مهندسی 

در اين رابطه نمايد.
همچنين وزير زيرساختها، حمل و نقل و مسكن کشور 
کنيا نيز در ديدار خود با نعمت زاده گفت: زمينه هاى 
ايران  اسالمی  جمهورى  با  کنيا  اقتصادى  همكارى 
بسيار زياد است. همچنين ما برنامه اى وسيعی براى 
راه سازى در کنيا داريم؛ به طوريكه درصدد هستيم 10 

هزار کيلومتر راه را به مناقصه بين المللی بگذاريم .
وى افزود: در زمينه ريلی و مترو  داراى تجارب زيادى 
هستيم و آمادگی اين را داريم که شرکتهاى ايرانی و 
کنيايی را در اين خصوص جوينت کنيم. همچنين ما 

خواهان توسعه فرودگاههاى نايروبی هستيم و کمبود 
مسكن را در کشورمان حس می کنيم که الزم است 

دو کشور همكارى خوبی داشته باشند.

اتاق تهران/ معاونت بررسی هاى اقتصادى اتاق تهران 
بررسی کرد:

بهبود تراز تجاری با کاهش واردات یا 
افزایش صادرات؟

در  تهران  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت 
و  صادرات  میزان  نوسانات  تحلیلی،  گزارشی 
مورد  را  ایران  تجاري  تراز  بهبود  در  واردات 
از آن جهت حائز  تجاری  تراز  داد.  قرار  بررسی 
شاخص هاي  از  یکي  عنوان  به  که  است  اهمیت 
ارزیابي وضعیت تجارت یک کشور تلقی شده و 

از تفاضل واردات از صادرات حاصل می شود.
تراز تجاري مثبت به معناى بيشی گرفتن صادرات از 
واردات و بالعكس است. از اين رو اقتصادهاي جهان، 
اغلب تالش مي کنند تا روند بلندمدت تجارت آنها در 
جهت بهبود تراز تجاري ضمن افزايش واردات متناسب 
تجربه  باشد.  آنها  اقتصادي  توسعه  و  رشد  نيازهاي  با 
واردات، نقش  و  نشان داده که عامل خالص صادرات 
کشورها  از  برخي  اقتصادي  رشد  تامين  در  اساسي 
دارا بوده است. حال آنكه، بهبود تراز تجاري از محل 
افزايش صادرات و يا کاهش واردات قابل حصول است.

اتاق  اقتصادى  بررسی هاى  معاونت  مطالعات  نتايج   
تهران از روند فصلي تراز تجاري کشور طي فصل دوم 
با  مقايسه  در   2016 سال  نخست  فصل  الي   2010
روند  فصول  برخي  در  که  مي دهد  نشان  قبل،  فصول 

 بازگشت به عناوین 18 اخبار اقتصادی
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شده  افزايشي  و  معكوس  کشور  تجاري  تراز  کاهشي 
است که اين تغيير، رويداد مثبت و خوشايندي تلقی 
می شود. اما پرسش اين است که چه عاملي در بهبود 

تراز تجاري و مثبت شدن آن اثر داشته است؟
خود  گزارش  ادامه  در  تهران  اتاق  اقتصادى  معاونت 
آورده است: براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، 
ايران در فصل اول سال 2016 حدود ٥  تراز تجارى 
ميليارد دالر بوده است. بررسيهاي انجام شده نشان 
ميدهد در فصل نخست سال 2016، تراز تجاري ايران 
تقريبا 100 ميليون دالر در مقايسه با فصل پاياني سال 
افزايش  آن،  در  مسلط  عامل  که  يافته  بهبود   201٥
حدود 900 ميليون دالري دالري صادرات بوده است. 
عاملي که مانع از بهبود بيشتر تراز تجاري ايران در اين 
فصل شده، افزايش حدود 800 ميليون دالري واردات 
است )نمودار 1(. به عبارت ديگر جمع جبري افزايش 
افزايش  به  منجر  واردات  افزايش  همراه  به  صادرات 
حدود 100 ميليون دالري تراز تجاري در فصل نخست 

سال 2016 شده است.
 بنابر اين گزارش، صادرات کااليي ايران از فصل پاياني 
را طي  نزولي  روند  پايان سال 201٥  تا  سال 201۴ 
کرده است، اما پس از پنج فصل متوالي، سرانجام در 
فصل نخست سال 2016، سهم منفي صادرات در رشد 
تراز تجاري مثبت شد. به نحوي که برآيند سهم مثبت 
منفي  سهم  و  صادرات  افزايش  درصدي  واحد   18.۴
16 واحد درصدي افزايش واردات در نهايت منجر به 
افزايش 2 درصدي تراز تجاري کشور شد )نمودار 2(. 
شايان ذکر است همچنان فاصله قابل توجهي )حدود 
۷.٥ ميليارد دالر( ميان صادرات کااليي ايران در فصل 
اول 2016 و فصل سوم 201۴ وجود دارد و رشد 6.۴ 
درصدي صادرات کااليي هنوز نتوانسته کاهش فصول 

قبل را جبران کند.

 معاونت بررسی هاى اقتصادى اتاق تهران رشد صادرات 
افزايش  به  را   2016 سال  نخست  فصل  در  کااليي 
صادرات نفت در اين مدت نسبت داده و در ادامه چنين 
مشاهده   )2( نمودار  در  که  همان طور  است:  آورده 
تراز  باالترين رشد مثبت  ميشود طي سه سال اخير 
تجاري در فصل دوم سال 201٥ رخ داده که بخش 
عمده آن به واسطه کاهش واردات و نه افزايش معنادار 

صادرات بوده است.
تراز  بهبود  که  است  آن  نشان دهنده  بررسی ها  اين 
تجاري لزوماً پديده مثبتي تلقي نمي شود. تراز تجاري 
زماني معنادار و در جهت تامين رشد اقتصادي کشور 
از  و  مثبت  واردات  و  صادرات  خالص  که  بود  خواهد 
محل بيشي گرفتن ارزش صادرات )ترجيحا کاالهاي 

غير نفتي( از ارزش واردات، تامين شود.  
متن اصلی خبر را در اینجا بخوانيد.

مهر/ معاون طيب نيا خبرداد؛
سامانه جامع گمرکی فعال شد

معاون وزیر اقتصاد از برقرار شدن ارتباط گمرکی 
جامع  سامانه  شدن  فعال  از  پس  سازمان   21

گمرکی خبر داد.
به گزارش خبرگزارى مهر، مسعود کرباسيان با اعالم 
الكترونيكی شد،  با 21 سازمان  ارتباط گمرك  اينكه 
ارتباط  گمرکی  جامع  سامانه  از  استفاده  با  گفت: 
الكترونيكی گمرك با 21 سازمان همكار برقرار شده 
و تبادل اطالعات اقتصادى با برخی سازمان ها از طريق 
سامانه بيتا )بستر يكپارچه تبادل اطالعات( که توسط 
گمرك نوشته شده و در وزارت امور اقتصادى و دارايی 

مستقر شده صورت می گيرد و صدور مجوزهاى ترخيص 
کاال نيز از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزى توسط 
سازمان هاى همكار گمرك به صورت الكترونيكی انجام 

می شود.
به گفته کرباسيان، بانك مرکزى، سازمان امور مالياتی، 
سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
ايران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، نيروى 
دامپزشكی  و سازمان  نباتات  انتظامی، سازمان حفظ 
کشور ازجمله 21 سازمانی هستند که تبادل اطالعات 
از سامانه جامع گمرکی  استفاده  با  و صدور مجوزها 

به صورت الكترونيكی صورت می پذيرد.
رئيس کل گمرك ايران در خصوص بهبود فرآيندهاى 
گمرکی و کارايی فرآيندهاى ترخيص کاال با بهره گيرى 
از گمرك الكترونيك طی سال هاى اخير تصريح کرد: 
براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوى بانك 
سال  لجستيك  عملكرد  شاخص  درخصوص  جهانی 
بين المللی  شاخص  اين  در  کشورمان  رتبه   ،2016
با صعود 19 پله اى به رتبه 96 ارتقا يافته که بخش 
مهمی از اين به الكترونيكی شدن رويه هاى گمرکی در 

کشورمان مربوط می شود.
روند  که  است  بارى  نخستين  اين  اظهارداشت:  وى 
ايران در لجستيك کشورى متوقف  رتبه بندى  نزولی 
عملكرد  بهبود  در  قابل توجهی  صعود  شاهد  و  شده 
لجستيكی ايران هستيم. کرباسيان الكترونيكی کردن 
و  کرد  توصيف  مهم  دستاوردى  را  گمرکی  رويه هاى 
اول  ماهه  سه  طی  کشورمان  واردات  اينكه  با  گفت: 
درآمدهاى  اما  داشته،  کاهش  درصد   10 سال جارى 
گمرکی کشورمان 12 درصد در مقايسه با مدت مشابه 

قبل افزايش يافته است.

مهر/  سيف مطرح کرد؛
هشدار درباره افزایش شدید نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید از 
تثبیت افراطی قیمت ارز جلوگیری شود گفت: به 
دنبال پرداخت تسهیالت به 75۰۰ واحد تولیدی 

کوچک هستیم.
به گزارش خبرگزارى مهر، ولی اهلل سيف وضعيت کلی 
کرد:  تصريح  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  کشور  اقتصاد 
خوشبختانه به علت انضباط و پايبندى دولت يازدهم، 
اقتصاد در مسير درست قرار گرفته و آرامش به بازار 
بازگشته است. همچنين تورم از سطح ۴0 درصد به 
کمتر از 10 درصد کاهش يافته و رشد منفی که در 
سال هاى گذشته شاهد آن بوديم به ميزان 3 درصد در 
سال 1393 رسيد. اميد است با برنامه ريزى، اين ثبات 

پايدار استمرار يابد.
رئيس کل بانك مرکزى افزود: در سال 9٥ براى رشد 
نهادهاى  و  شده  هدفگذارى  درصدى   ٥ اقتصادى 
تا ۷ درصد  بين ۴  ايران  براى  را  نرخ  اين  بين المللی 
پيش بينی  کرده اند. سيف با اشاره به کنترل تغييرات 
بازار ارز در سال هاى اخير گفت: بانك مرکزى نگاهی 
مديريت شده به بازار ارز دارد و موظف است در اين بازار 
از شوك هاى هيجانی پيشگيرى کند. نظام ارزى کشور 
ثابت  ارز  نرخ  اگرچه  و  است  مديريت شده  ما شناور 
همچنين  است.  متحرك  مجاز  دامنه   در  ولی  نيست 
برابرى نرخ ارز بايد منطبق بر واقعيت هاى اقتصاد باشد 
و الزم است از تثبيت افراطی آن پرهيز شود در غير 
افزايش شديد  با  اينصورت همچون تجربيات پيشين 

قيمت ارز مواجه خواهيم شد.
سيف به سه دهه خدمت بی وقفه نظام بانكی به اقتصاد 
کشور اشاره کرد و گفت: توقعات و انتظارات مضاعف 
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از نظام بانكی باعث تضعيف ساختار بانك ها شده بدين 
پايه  رفته اند،  تحليل  مالی  هاى  صورت  که  ترتيب 
سرمايه بانك ها کاهش يافته و مطالبات  از دولت زياد 
شده، در نتيجه ۴٥ الی ٥0 درصد دارايی نظام بانكی 

منجمد شده است.
وى افزود: همچنين تنگناى مالی ناشی از رقابت افراطی 
باعث شكل  نيز  غيرمجاز  موسسات  و حضور  بانك ها 
پايين  اين  بر  عالوه  است.  قيمتی شده  گيرى جنگ 
بودن نسبت کفايت سرمايه بانك ها در کنار حجم زياد 
بدهی دولت به نظام بانكی منجر به ابالغ برنامه اصالح 
بخش  سامان دهی  همان  در حقيقت  که  بانكی  نظام 
مالی است از سوى رياست محترم جمهورى به بانك 

مرکزى شد.
با اشاره به سفر اخير به  اعتبار  رئيس شوراى پول و 
سفر،  اين  در  خوشبختانه  کرد:  تصريح  آلمان  کشور 
شاهد استقبال بانكداران آلمانی به منظور ايجاد روابط 
کارگزارى بوديم. وى برجام را نقطه عطفی در تاريخ 
جامع  برنامه  آثار  همه  اگرچه  افزود:  و  خواند  کشور 
اقتصادى  فضاى  در  کامل  صورت  به  مشترك  اقدام 
استفاده  مرکزى  بانك  تالش  تمام  ليكن  نكرده،  بروز 
صورت  به  زمينه  اين  در  شده  ايجاد  ظرفيت هاى  از 
کامل است و می توان گفت تحقق همه ظرفيت هاى 
برجام تحول بزرگی براى کشور در پی خواهد داشت و 
تالش می کنيم شرايط مناسب براى گسترش فعاليت 

اقتصادى بين المللی فراهم شود.
اقتصاد مقاومتی ثبات  اينكه هدف اصلی  بيان  با  وى 
بخشی به اقتصاد کشور است افزود: مقدمه اصلی شروع 
از  اقتصاد  تا  اقتصادى طراحی مكانيسمی است  رشد 
در  سرمايه دار  باشد.  امان  در  خارجی  شوك  و  تكانه  
پيش  بينی  قدرت  که  می کند  سرمايه گذارى  جايی 
داشته باشد. اقتصاد کشور هرچه از قدرت پيش بينی 

بيشترى برخوردار باشد، سرمايه گذارى ها نيز بلندمدت 
تر خواهند بود و اگر قابليت پيش بينی در اقتصاد کشور 
پايين باشد، بيشتر در جهت سفته بازى حرکت خواهد 

کرد و توليد با رکود مواجه می شود.
و  وزارت صنعت، معدن  از طرف  اينكه  بيان  با  سيف 
تجارت با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور 
برنامه تخصيص تسهيالت 16 هزار ميليارد تومانی به 
۷٥00 واحد توليدى کوچك و متوسط را مطرح شد 
گفت: اين رقم با توجه به آمار تسهيالت پرداختی سال 
9۴ که ۴1۷ هزار ميليارد تومان بوده، تنها کمتر از 10 
را شامل  پرداختی غيرتمديدى  درصد کل تسهيالت 
می شود و فشارى به نظام بانكی کشور وارد نخواهد 

کرد و بانك مرکزى مصمم به تحقق اين امر است.
اقتصاد  اهداف  راستاى  در  مرکزى  بانك  افزود:  وى 
مقاومتی و براى ايجاد رونق اقتصادى در بخشنامه هاى 
خود، چك برگشتی و مطالبات غيرجارى بنگاه هاى 
کوچك و متوسط را ناديده گرفته و تاکيد دارد تنها 
از  برخوردارى  مشمول  را  بنگاه  شرط،  يك  احراز 
بنگاه در  توان  بانكی می کند و آن شرط،  تسهيالت 

افزايش توليد و عرضه محصول با بازار مناسب است.

ایلنا/ ايلنا گزارش می دهد؛
برجام کلیدی برای خروج اقتصاد ایران از 

بن بست بود

از  را  ایران  اقتصاد  که  بود  کلیدی  برجام  سند 
بن بست خارج کرد و در طول یک سال گذشته 
فرصت های خوبی را به وجود آورد اما متاسفانه به 

اندازه کافی از آن استفاده نشد.

توافق  سالروز  نخستين  ماه(  تير   23( گذشته  هفته 
بررسی هاى صورت  بود،  گروه 1+٥  و  ايران  هسته اى 
يك  در  می دهد  روابط خارجی نشان  در حوزه  گرفته 
از  خارجه  وزير   ۴0 و  دولت  رئيس   18 اخير  سال 
کشورهاى مختلف جهان به تهران سفر کردند، پاسخ 
به اين پرسش که نتيجه برجام تاکنون چه بوده است؟ 
برجام  از  حاصل  نتيجه  کمترين  که  باشد  اين  شايد 
بهبود روابط ديپلماتيك و سياسی براى ايران ، افزايش 
ايران به دارايی هاى  توليد و صادرات نفت، دسترسی 
مسدود شده و ايجاد فضاى جذب سرمايه هاى خارجی 
بوده است. ضمن آنكه مردم جهان ديدگاه شان نسبت 

به ايران بسيار مثبت شده است.
با توجه به اينكه يكسال از برجام گذشته است حال بايد 
ديد آيا نتايج و دستاورد ها براى مردم محسوس است 
و بار روانی مثبتی در کشور ايجاد شده يا خير؟ که در 

اين راستا نظر کار شناسان اقتصادى را جويا شديم.

سند برجام کلیدی برای خروج اقتصاد ایران از 
بن بست بود

هادى حق شناس، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس 
دولت  اقتصادى  دستاوردهاى  مهم ترين  خصوص  در 
در پسابرجام به ايلنا گفت: سند برجام کليدى بود که 
اقتصاد ايران را از بن بست خارج کرد و در طول يك 
اما  آورد  وجود  به  را  خوبی  فرصت هاى  گذشته  سال 

متاسفانه به اندازه کافی از آن استفاده نشد.

تولید و صادرات نفت افزایش یافت
سال هاى  در طول  که  بن بستی  از  اينكه  بيان  با  وى 
بود خارج شديم  ايجاد شده  ايران  اقتصاد  در  تحريم 
نمی شد  برداشته  تاکنون  تحريم ها  اگر  کرد:  تصريح 
امروز نه تنها در بخش نفت توفيق توليد 3ميليون و 

 2 صادرات  بلكه  نمی شد  حاصل  روز  در  بشكه   800
ميليون بشكه اى نفت را نيز نداشتيم.

فراهم  جنوبی  پارس  از  برداشت  افزایش  امکان 
شد

اين کار شناس اقتصادى با بيان اينكه در پارس جنوبی 
صورت  زيادى  استفاده هاى  سوء  تحريم  سال هاى  در 
حوزه  کشورهاى  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  گرفت، 
برداشت  جنوبی  پارس  از  قطر  نظير  فارس  خليج 
غيرمجاز زيادى کردند اين در حالی است که سهم ما 
بايد ٥0، ٥0 می شد اما در آن زمان ميزان برداشت ها 

به زير 30 درصد رسيده بود.
وى ادامه داد: اما با تمهيداتی که صورت گرفت امروز 
پارس  در  اصلی مان  سهم  به  شدن  نزديك  درحال 
جنوبی هستيم. هر چند هنوز به آن ميزان برداشت 
دست پيدا نكرديم و در سال هاى اخير از اين ميدان 
تالش  اما  گرفت  صورت  زيادى  برداشت  ما  مشترك 

براى بدست آوردن حقمان موثر بوده است.

پوشش  تحت  و  ایران  پرچم  با  کشتی ها  تردد 
بیمه های بین المللی

اين اقتصاددان با اشاره به تردد کشتی هاى ايرانی در 
المللی گفت: در زمان تحريم کشتی هاى  آبهاى بين 
ايرانی حق نداشتند با پرچم ايران تردد کنند و حتی 
تحت پوشش بيمه هاى رسمی هم نبودند و ما در آن 
هم  و  بوديم  داده   دست  از  را  ايران  پرچم  هم  زمان 

بيمه هاى بين المللی را.
وى با اشاره به مبادالت بانكی در سطح کالن افزود: 
هر چند در بخش بانك هاى اروپايی مبادالت به صورت 
گسترده صورت نمی گيرد اما بانك هاى اروپايی مبادالت 
بانك هاى خارجی  ايران آغاز کرده اند و در  با  را  خود 
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حساب هاى ايران مديريت می شود و منابع به حساب 
بانك مرکزى ايران واريز شده است اين در حالی است 
که در سال هاى تحريم کليه حساب ها مسدود بودند و 

حق نقل و انتقال پول را هم نداشتيم.

پولهای بلوکه شده وارد کشور شد
که  هستيم  آن  شاهد  امروز  کرد:  تصريح  حق شناس 
پول هاى بلوکه شده وارد کشور می شود و در حوزه هاى 
نفت، گاز و پتروشيمی که سرمايه گذارى ها ممنوع بودند 

رونق ايجاد شده و قراردادهايی نيز منعقد می شود.

کشورهای  در  هواپیما ها  گیری  سوخت  امکان 
دیگر فراهم شد

بنزين  هواپيما ها  به  تحريم ها  زمان  در  افزود:  وى 
راحتی  به  امروز  اما  نمی شد  داده  تحويل  سوخت  و 
فرودگاه هاى بين المللی سوخت هواپيماهاى ايرانی را 

تامين می کنند.
وى با بيان اينكه دستاوردهاى اقتصادى پسابرجام کم 
نبوده است گفت: اين موضوع طبيعی است که وقتی 
روابط تجارى بيش از يك دهه تخريب شود نمی توان 
و  کرد  مرتفع  را  مشكالت  آن  همه  سال  يك  ظرف 
اين فرصت ظرفيت براى  تا  نيازمند زمان هستيم  ما 

شرايط پسابرجام فراهم شود.

مرزبندی ها شکسته شد
سرمايه  نهادهاى  کانون  کل  دبير  خدارحمی،  بهروز 
اقتصادى  دستاوردهاى  خصوص  در  ايران  گذارى 
پسابرجام به ايلنا گفت: در يك دهه قبل فلسفه توسعه 
از  کدام  هيچ  و  نبود  مهيا  کشور  در  ما  کار  و  کسب 

سياست ها مبتنی بر تعامالت بين المللی نبوده است.
وى با بيان اينكه در همه حوزه ها مرزبندى  داشتيم، 

افزود: مطمئنا در هر حوزه اى که توليد داخل داشته ايم 
رقباى خارجی نيز حضور داشتند اما براى اينكه بتوانيم 
با آن ها مقابله کنيم هر روز تعرفه ها را افزايش داديم و 

سياست ما همواره منفعالنه بوده است.
وى گفت: طی سال هاى گذشته همواره عنوان می شد 
ما تنها به مسائل داخلی توجه داريم و کارى به کار 
فعاليت هاى اقتصادى ساير کشورهاى دنيا نداريم اما 
طی دو سه سال گذشته اين موضوع تغيير کرد و قرار 

شد تعامالت بين المللی گسترش يابد.
خدارحمی در ادامه گفت: به يكباره در حالی گسترش 
تعامالت بين المللی مطرح شد که براى پيشرفت مطلقا 

آماده نبوديم.

به  خارجی  گذاران  آمد سرمایه  و  رفت  افزایش 
کشور

وى با اشاره به آمد و رفت سرمايه گذاران خارجی به 
کشور افزود: زمانی که سرمايه گذار خارجی را با هزار 
زحمت دعوت می کنيم آن ها تمايل دارند به شفاف ترين 
بخش کشور که بازار سرمايه است وارد شوند زيرا اگر 
سود اين بخش در کشورهاى ديگر بين ۴ تا ٥ درصد 

است در ايران حداقل سه برابر است.
فراهم  آن ها  براى  زيرساخت ها  همه  اما  افزود:  وى 
نبود به گونه اى که زمانی که متوجه می  شدند بازار 
موازى به عنوان بازار پول با سود حدود 20 درصدى در 
ايران وجود دارد آن را به عنوان خلع اقتصادى عنوان 
می توان  که  زمانی  چرا  می گفتند  ما  به  و  می کردند 
بدون ريسك سرمايه را با سود 20 درصدى در بانك ها 

قرار داد آن را به سمت بازار سرمايه بياوريم؟

سیاست های بازار پول تغییر کرد
خدارحمی ادامه داد: شايد تا ديروز به موضوع بازدهی 

بازار پول اهميت داده نمی شد اما با ورود سرمايه گذاران 
خارجی سياست هاى بازار پول نيز تغيير کرد.

وى گفت: درهمه جاى دنيا سود بازار پول بين 2 تا 3 
درصد است و براى بازدهی بيشتر بايد افراد کسب و 

کارى را راه بياندازند اما در ايران اين گونه نيست.
خدارحمی خاطرنشان کرد: ابتدا بايد با توسعه قوانين و 
مقررات زيرساخت هاى امنيتی سرمايه گذاران خارجی 
را فراهم کرد تا سرمايه گذاران بتوانند ارزيابی درستی 

از وضعيت خود و آينده شان در ايران داشته باشند.
وى با اشاره به تحريم هاى 3 تا ٥ سال گذشته گفت: 
و  نبود  فراهم  الزم  بسترهاى  مدت  اين  در  مسلما 
تحريم ها ارتباط ايران را قطع کرده بود اما اکنون که 
به روال طبيعی باز گشته ايم اين نكته را بايد مورد نظر 
قرار داد که اگر خارجی ها به ايران می آيند براى بررسی 
آنهايی  حتی  است  نظرشان  مورد  موضوع  تحقيق  و 
يا نمايندگی در داخل کشور دارند براى  که شعبه و 

شناخت بازار ايران به کشور ما می آيند.
وى افزود: مسلما کمپانی هاى خارجی اين همه هزينه را 
بی جهت متقبل نمی شوند و براى منفعت و سود بيشتربه 
گزينه هاى  نيز  خارجی  سرمايه گذاران  می آيند.  ايران 
مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند و به يكباره تصميم 
به سرمايه گذارى نمی گيرند اما ما به زودى شاهد نتايج 

عملی اين رفت وآمد ها و تعامالت خواهيم بود.

تغییر نگاه دنیا به ایران و تغییر نگاه ما به دنیا
وى در خاتمه مهم ترين اتفاق پسابرجام را تغيير نگاه 

دنيا به ايران و تغيير نگاه ما به دنيا عنوان کرد.

اقتصاد  بر  مثبتی  تاثیرات  برجام  به سند  توجه 
ایران دارد

بازرگانی  اقتصادى  امور  مقام  قائم  دودانگه،  محمود 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستاوردهاى 
و  دارد  متفاوت  نظرى  پسابرجام  در  ايران  اقتصادى 
معتقد است سند برجام به صورت يكپارچه و مرتبط 
عنوان  آنچه که تحت  ايلنا گفت:  به  او  نيافت  تحقق 
سند برجام پذيرفته شد به عنوان سندى قابل قبول و 
مشروط به مواردى است که رهبرى آنرا تاييد کردند و 

پذيرفته شده است.
وى با بيان اينكه اين سند بايد مورد توجه مسئولين 
داخلی و خارجی قرار گيرد افزود: توجه به اين سند 
می تواند تاثيرات مثبتی براى اقتصاد ايران داشته باشد.

وى افزود: با توجه به محدوديت هايی که بر اثر شرايط 
تحريمی ايجاد شده بود همه انتظار داشتند برجام از 
سوى ايران و طرف اروپايی ٥+1 به طور کامل اجرايی 
شود اما در عمل بخشی از آن اجرا نشد که اعتراضاتی 

را در پی داشت.
اين  از  که  انتظاراتی  از  بسيارى  عمال  گفت:  دودانگه 
به صورت  برجام  آورده نشد و سند  بر  سند می رفت 
يكپارچه و مرتبط تحقق نيافت به گونه اى که اگر اجازه 
تجارت در اين صنعت داده شده است پس چرا امكان 
در  خاصی  اتفاق  نوعی  به  و  نيست  مهيا  پرداخت ها 

مراودات بين المللی رخ نداده است.
وى گفت: آنچه که طرف ايرانی و غربی مورد پذيرش 
قرار دادند می توانست کامل تر و بهتر باشد اما همچنان 
انتظار می رود طرف هاى غربی و به ويژه آمريكا آنچه را 
که در سند برجام است به طور کامل اجرا کنند تا ما 
بتوانيم نتايج اجراى تعهدات و دستاوردهاى اقتصادى 
را شاهد باشيم هر چند برخی از گشايش ها و تغييرات 

اجرايی شده يا کم بوده و يا ناقص.
اقتصادى  فعاالن  انتظارات  عمال  اينكه  بيان  با  وى 
طی  می رود  اميد  کرد:  تصريح  است،  نشده  برآورده 
ماه هاى آينده در اين راستا گشايش هايی حاصل شود.
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ایلنا / محسن رنانی:
اقتصاد ایران در آستانه بن بست

متن زیر قسمتی از سخنرانی دکتر رنانی است 
که توسط ایشان در اختیار ایلنا قرار گرفته است:

در  که  اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  استاد  رنانی  محسن 
دانشگاه  در  توليد«  تنوع  مقاومت،  »افزايش  همايش 
شهيد بهشتی سخن می گفت بر اين اعتقاد است که 
اقتصاد ايران به علت چند اليگی و پيچيدگی رکودى 
که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است. 
چرا که اصوال دولت ابزار الزم براى خروج از رکود را در 
دست ندارد. او معتقد است رکود کنونی عميق ترين 
از جنگ جهانی  پس  سالهاى  در  ايران  اقتصاد  رکود 
نوع  پنج  گرفتار  همزمان  طور  به  که  چرا  است،  دوم 
رکود اقتصادکالنی، رکود ساختارى، رکود نهادى، رکود 
جهانی و رکود درآمدهاى نفتی است و خروج از آن 
فعال خارج از مقدورات دولت است. در شرايط کنونی 
يگانه ابزار دولت براى به حرکت واداشتن اقتصاد ايران، 
ابزارهاى پولی و اقتصاد کالنی است که اگر دولت به 
ابزارها برود موجب آشوب هاى  اين  از  سمت استفاده 
تازه اى در اقتصاد می شود که آن را با انفجار تورمی رو 
به رو می کند. بنابر اين دولت فعال از همين يك ابزارى 
مرسوم هم نمی تواند براى خروج از رکود استفاده کند.

اقتصاد«  و  اخالق  افول  »چرخه هاى  کتاب  نويسنده 
متاسفانه  گفت:  کشور  اقتصادى  وضعيت  به  بااشاره 
رکود  که  است  اين  ايران  اقتصاد  امروز  اصلی  مشكل 
هنوز مساله اول همه قواى سياسی کشور نيست، که 
اگر بود سگينال گفتارها و رفتارهاى مقامات سياسی 

کشورمتفاوت می بود.

اشتباه دولت ؛ اولویت تورم بر رکود

محسن رنانی افزود: البته خطاى مهم دولت يازدهم نيز 
اين بود که تورم را نسبت به رکود بيشتر جدى گرفت، 
احتماال به اين علت که کنترل آن راحت تر است و با 
اجراى برخی سياست هاى  نقدينگی و  محدود کردن 
انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعالم کرد 
که ما توانستيم يكی از مشكالت اقتصادى را حل کنيم.

او گفت: در سالهاى 92 تا 93 من سراغ برخی مقامات 
و سياست  گذاران کشورى رفتم و به آنها دو مساله را 
گوشزد کردم: اول اينكه فاز دوم هدفمندى يارانه ها را 
تا زمان خروج از رکود اجرا نكنند، و دوم اين که فعال به 
تورم کارى نداشته باشند و بروند سراغ مديريت رکود.

وى ادامه داد: مردم ايران به تورم 20 تا 30 درصدى 
رقمی  دو  تورم  با  است  سال  چهل  و  کرده اند  عادت 
زندگی می کنند، پس اين ساختار اقتصادى به تورم دو 
رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، 
بنابراين توصيه من اين بود که دنبال کاهش تورم به 
زير 2٥ درصد نباشيد. اما متاسفانه کسی توجه نكرد، 
به طورى که اکنون سياستگذاران کالن کشور به سراغ 
تورم يك رقمی رفته اند و حتی نظام سياسی هم آن 
را به عنوان يكی از اهداف اصلی اقتصادى کشور اعالم 
کرده است. در حالی که آسيب تورم براى اقتصاد بسيار 

کم تر از آسيب رکود است.
بارها گفتم و نوشتم که  اقتصاددان تصريح کرد:  اين 
براى نجات اقتصاد ايران ما نيازمند يك گروه مشورتی 
براى  اقتصاد  مختلف  حوزه هاى  متخصصان  از  ملی 
کميته  هستيم.  اقتصاد  اين  درمانی  نقشه  تدوين 
از  گسترده اى  طيف  می توانست  ملی  اقتصاد  نجات 
اقتصاددانان طيف هاى مختلف را در بر بگيرد. ما براى 
کمك به اقتصاد کشور هستيم اما چه در دولت فعلی و 
چه دولت قبلی هر کدام فقط از مشاوران نزديك خود، 
که متعلق به نحله فكرى خاصی بودند استفاده کردند.

وى ادامه داد: امروز سه مساله بحرانی و خطرناك، شامل 
رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به 
سرعت براى حل آنها قيام نكنيم کل ساختار سياسی را 
در هم می ريزد. اين ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند 
که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران ديگر 
خطرناك تر و عاجل تر است. بنابراين بايد گفت امروز 
رکود مهمترين مساله نظام سياسی کشور است و اگر 
از اندك فرصت هاى باقی مانده براى درمان آن استفاده 
نشود، به زودى امواج ورشكستگی ها، بيكارى کارگران، 
فقر حاشيه نشينان و ساير مسايل اجتماعی بحران هايی 

ايجاد می کند که کل کشور را به مخاطره می اندازد.

بمب بیکاران پنج میلیون نفری
دانش  به  سپس  نابازار؟«  يا  »بازار  کتاب  نويسنده 
آموختگان کشور اشاره کرد و گفت: من به طور جدى 
نگران پنج ميليون دانش آموخته اى هستم که خارج 
از بازار کار حضور دارند. البته در آمارگيرى هاى رسمی 
از روز  تا ۴ هفته قبل  بيكار می گويند که  به کسی 
کارى  اما  باشد  بوده  کار  جست وجوى  در  آمارگيرى 
نيافته باشد. بنابراين از نظر مرکز آمار کسی که بيكار 
است اما در  چهار هفته گذشته به جست وجوى کار 
اما دقت کنيم  نمی شود.  بيكار محسوب  باشد،  نرفته 
که هيچ کس نمی رود که برگردد خانه نشين شود. 
بلكه همه می روند دانشگاه که بعد از فارغ التحصيلی، 
ميليون  پنج  اکنون  اگر  بنابراين  کند.  پيدا  اشتغالی 
و  دوندگی  ماه  چند  بعداز  که  داريم  التحصيل  فارغ 
و  اند  شده  نااميد  و  خسته  اکنون  کار،  جست وجوى 
ديگر دنبال کار نيستند. نمی توانيم بگوييم اين ها چون 
دنبال کار نرفته اند پس بيكار نيستند. به گمان من 
اين  پنج ميليون دانش آموخته فاقد اشتغال را بايد بيكار 
محسوب کنيم و به پنج ميليون بيكار رسمی بيفزاييم. 

اين  انتظارات و سرخوردگی اين بيكاران اکنون به يك 
بمب بزرگ اجتماعی تبديل شده است که اگر منفجر 
شود ابعاد آن تمام حوزه هاى اقتصادى و اجتماعی را 

در بر می گيرد .
نويسنده کتاب »اقتصاد سياسی مناقشه اتمی ايران« 
تعريف  گفت:  و  کرد  اشاره  رکود  و  مفهوم  به  سپس 
دو  در  اقتصادى يك کشور  رشد  که  است  اين  رکود 
فصل متوالی زير صفر باشد و اگر در دو فصل متوالی 
از  اقتصاد  آن  يعنی  بيايد  صفر  باالى  اقتصادى  رشد 
رکود خارج شده است، البته ممكن است با فروش نفت 
اما  برود  باال  منابع طبيعی ديگر شاخص هاى رشد  و 
اين به معنی واقعی، تحرك و رونق در اقتصاد کشور 

محسوب نمی شود.

1۰ سال و ایجاد یک میلیون شغل
وى به نقطه آغاز رکود جارى در کشور اشاره کردوگفت: 
دو تعبير، از زمان آغاز رکود در کشور وجود دارد. با يك 
نگاه،  رکود جارى از سال138۴  شروع شده است و با 
نگاه ديگر از سال 138۷. در نگاه اول باتوجه به اينكه 
در سال 8۴ شاغلين کشور حدود 20 ميليون نفر بوده 
اند و در سال 93 اين رقم به حدود 21 ميليون رسيده 
است به اين معنی است که در طول ده سال اشتغال 
کل کشور تنها به اندازه يك ميليون شغل افزايش يافته 
است. اين درحالی است که در ده سال قبل از آن يعنی 
دربازه زمانی ۷۴ تا 8۴ به طور متوسط تقريبا هر 2 
تا3سال يك ميليون شغل جديد ايجاد شده است. پس 
از اين منظر که با وجود ورود ساليانه يك ميليون نفر 
به جمعيت در سن کار،  ميزان اشتغال زايی اقتصاد ما به 
يك سوم تا يك چهارم قبل رسيده است به اين معنی 

است که اقتصاد وارد رکود شده است.

 بازگشت به عناوین 22 اخبار اقتصادی
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دوبرابر شدن نقدینگی در دولت یازدهم
نگاه  داد: در  نمادين«ادامه  پرداز »سرمايه هاى  نظريه 
دوم، معيار ما تعداد کارگاه هاى صنعتی باالى 10 نفر 
شاغل است. در سال 8۷ تعداد اين کارگاه ها 1۷ هزار 
به 1۴  رقم  اين  سال 92  در  که  درحالی  بوده  واحد 
هزار واحد رسيده است نكته جالب اينجاست که اين 
رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که ما باالترين 
درآمدهاى نفتی و ارزى را داشته ايم. رنانی سپس به 
ميزان نقدينگی کشور اشاره کرد و گفت: در سال 8۴ 
ميزان نقدينگی در کشور حدود ۷0 هزار ميليارد تومان 
هزار  پانصد  به  و  برابر شد  تا سال 92 هفت  که  بود 
نقدينگی  نيز  يازدهم  تومان رسيد. در دولت  ميليارد 
دو برابر شده و به رقم عظيم هزار هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اکنون اينجا اين سوال مطرح می شود که 
با توجه به اين حجم نقدينگی چرا در اين سال هاى 
اين  سوال  اين  جواب  است؟  نرفته  باالتر  تورم  اخير 
است: چون در اين سال ها سرعت گردش پول نصف 

شده است.
وى ادامه داد: در سال 92 گردش پول به حدى بود که 
يك تومان پول در سال 2 بار دست به دست می شد. اما 
اکنون اين سرعت نصف شده است. خطر امروز اقتصاد 
ما اين است که کوچكترين اشتباهی در سياست هاى 
اقتصاد کالن ممكن است موجب بازگشت سرعت به 
بايد  اين صورت  در  نقدينگی کشور شود که  گردش 
به  باشيم.  داشته  را  عظيم  تورمی  انفجار  يك  انتظار 
متغيرهاى  روى  نمی تواند  خيلی  دولت  علت  همين 
کالن مانور بدهد و سياستگذارى کند. ما بايد دنبال 

راه هاى ديگرى براى خروج از رکود باشيم.

پس انداز خانواده ها
مترجم کتاب »عقالنيت نابه روال« سپس به ميزان پس 

انداز خانواده ها اشاره کرد و گفت: مطابق آمار اکنون 
10 سال است که خرج خانواده ها بيشتر از درآمدهاى 
آنها است و در واقع آنها ديگر پس اندازى ندارند که از 
آنها بخواهيم با به کارگيرى آن پس اندازها و افزايش 
تقاضاى کل، موجب رونق اقتصادى شوند. زيرا امروز 
ايرانی يك دانش آموخته بيكار يا يك  در هر خانواده 
ايرانی  وخانوارهاى  دارد  وجود  سرباز  يك  يا  دانشجو 
اندازهاى گذشته شان را نيز خرج امور  مجبورند پس 

روزمره اين فرزندانشان کنند.
موسس مراکز هم انديشی توسعه در استانهاى کشور، 
وگفت:  کرد  اشاره  رکود  از  خروج  راههاى  به  سپس 
فضاى  در  که  اختالفاتی  و  ناهماهنگی ها  به  توجه  با 
سياسی کشور وجود دارد و باتوجه به عدم هماهنگی 
کشور،  ملی  اول  اولويت هاى  مورد  در  کشور  قواى 
بحث سرمايه گذارى خارجی و توسعه  گردشگرى به 
عنوان عوامل رونق بخش به اقتصاد ايران عمال منتفی 
است. همچنين نظام بانكی به علت فساد درونی و نيز 
مشكالت ساختارى نظرى باال بودن مطالبات معوقه و 
انباشت دارايی هاى آنها در بخش مسكن و مستغالت، 
ندارد.  را  توليد  بخش  از  حمايت  توانايی  ديگر  عمال 
باالى  انداز و حجم  فقدان پس  به علت  نيز  خانوارها 
بيكاران آنها و عدم افزايش متناسب دستمزدها، توانايی 
افزايش تقاضا براى تحريك توليد را ندارند. دولت نيز 
به علت خطر انفجار تورمی، نبايد وارد تحريك اقتصاد 
از طريق سياست پولی شود. کاهش درآمدهاى نفتی 
دولت هم اجازه نمی دهد که با سياست مالی تقاضاى 
در يك  اقتصاد عمال  اين  بر  بنا  کند.  تحريك  را  کل 
بن بست رکودى قرار گرفته است که خروج از آن با 
راههاى مرسوم و سياست هاى معمول اقتصادى توسط 

دولت امكان پذير نيست.

افق امید
از نظر من تنها يك راه براى  اين  بر  بنا  افزود:  رنانی 
دارد  وجود  رکودى  بست  بن  از  اقتصاد کشور  خروج 
افق  ايجاد  براى  سياسی  نظام  عزم  و  اجماع  آن  و 
اميد بخش و آينده اى بی ابهام در فضاى سياسی و  
اقتصادى کشور است تا اقتصاد کشور افق پيدا کند و 
سرمايه هاى موجود به تحرك درآيد. در واقع اقتصاد ما 
با کمبود سرمايه روبه رو نيست. چون چيزى حدود سه 
تا چهار برابر نياز کشور، سرمايه گذارى صنعتی کرده 
ايم. شهرك هاى صنعتی ما با يك چهارم ظرفيت کار 
توانند  می  آنها  که  است  معنی  بدين  اين  کنند.  می 
چهار برابر وضع موجود، توليد کنند. همچنين اقتصاد 
ما با مشكل کمبود نيروى انسانی روبه رو نيست. ما 
فقط پنج ميليون دانش آموخته دانشگاهی بيكار داريم. 
مشكل اقتصاد حتی نقدينگی هم نيست. اگر اقتصا ما 
افق پيدا کند همين نقدينگی  موجود که به گردش 
سرعت  چون  کند.  مرتفع  را  ما  نياز  تواند  می  درآيد 
گردش پول می تواند تا دو برابر وضع کنونی باال برود 
و بنابراين به اين معنی است که نقدينگی کنونی می 
تواند تا دو برابر وضع کنونی عملكرد اقتصادى داشته 
باشد. بنابراين گير اصلی  اقتصاد ما عدم اطمينان ها و 
بی ثباتی ها سياسی و کالن و تنش هاى خارجی است 
که موجب بی افق شدن اقتصاد ما شده است. و براى 
حل اين مساله نيز بايد نظام سياسی همت و قيام کند 

و  کارى از دست دولت ساخته نيست.

ایرانیان خارج از کشور
وى ادامه داد: در نظر بگيريد که سرمايه ايرانيان خارج 
از کشور حدود 2 هزار ميليارد دالر است اگر فقط پنج 
درصد آن به داخل کشور بيايد يعنی 100 ميليارد دالر 
وارد کشور شده است. اما براى ورود اين سرمايه ها اول 

الزم است فضاى کشور باثبات شود و ايرانيان خارج از 
کشور احساس ثبات و امنيت کنند تا سرمايه هايشان را 
به داخل بياورند. يعنی براى ورود سرمايه ايرانيان خارج 

نيز بايد افق سياسی کشور با ثبات و امن شود.
سرمايه  وقتی  افزود:  سياسی  اقتصاد  نظريه پرداز  اين 
رياست  انتخابات  آينده  سال  در  که  داند  نمی  گذار 
کانديد می شود؟  جمهورى چگونه است؟ چه کسی 
جمهور  رياست  براى  را  شانس  بيشترين  کسی  چه 
دارد ويا چه کسی تاييد صالحيت ميشود؟ او چگونه 
سرمايه هاى خودش را از اکنون وارد چرخه توليد که 
مستلزم زمين گير شده چند ده ساله است بكند؟ اين 
درحالی است که تجربه نشان داده است هر فرد تازه 
اى که در انتخابات ايران برنده شود خط مشی سياسی 
کشور را کامال تغيير خواهد داد. و اين به معنی عدم 

اطمينان و بی افقی آينده اقتصادى کشور است.
کرد  اشاره  آمريكا  رياست جمهورى  انتخابات  به  وى 
از سه سال قبل همه می داند که  و گفت: در آمريكا 
کانديداهاى فالن حزب اين 2 نفر هستند و آن يكی 
حزب آن 2 نفر. و از يك سال قبل هم مشخص می شود 
از هر حزب دقيقا چه کسی کانديدا خواهد شد.  که 
و به طور کلی هم مشخص است که مواضع سياسی 
بعدى  اين حزب چيست و مواضع حزب  اقتصادى  و 
چيست و می دانند که کانديداها از مواضع احزابشان 
تخطی نمی کنند. بنابراين فعال اقتصادى و سرمايه دار 
با يك افق روشنی از فضاى سياسی و اقتصادى کشور 
ريزى  برنامه  تواند  می  آن  اساس  بر  که  روست  روبه 

وسرمايه گذارى کند.

بالتکلیفی سرمایه گذاران در ایران
محسن رنانی ادامه داد: اما متاسفانه چنين شرايطی در 
ايران وجود ندارد. من سرمايه گذارانی را می شناسم که 
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االن 3 سال است می خواهند به بازار وارد شوند ولی 
نگرانند. اول منتظر بودند ببينند که نتيجه انتخابات 
اختالفات  که  بعد  شود.  می  چه  جمهورى  رياست 
آمد منتظر شدند  اتمی پيش  توافق  داخلی در مورد 
ببينند آيا مذاکرات به توافق می انجامد يا نه. بعد گفتند 
ببينيم گويا عده  اى در داخل مخالف برجام هستند 
صبر کنيم ببينيم چه می شود. بعد گفتند صبر کنيم 
ببينيم انتخابات مجلس چه می شود. اکنون نيز دوباره 
منتظر انتخابات رياست جمهورى سال آينده هستند. 
آنچه سرمايه هاى ما را و اقتصاد ما را زمين گير کرده 
است اين عدم اطمينان ها و بی ثباتی ها و بی افقی هاى 

فضاى سياسی و اقتصادى ايران است.
به عهده دولت  اقتصاد فقط  افق در  ايجاد  افزود:  وى 
نظام  کل  بلكه  نيست.  هم  دولت  توان  در  و  نيست 
سياسی کشور بايد عزم و قيام کند تا اين امر صورت 

بگيرد و افق روشنی براى آينده کشور پديدار شود.
اقتصاد کشور مشكل  امروز  افزود:  اين استاد دانشگاه 
ريسك ندارد بلكه مشكل عدم اطمينان دارد به طور 
مثال يك روز صبح سرمايه گذار ما بيدار می شود می 
بيند يك مصاحبه يك سخنرانی يك خطبه، کل فضاى 

اميدهاى اقتصادى را نقش بر آب کرده است.

دعوای سیاسون در تریبون ها
افق  و  است  افق  نيازمند  ما  اقتصاد  داد:  ادامه  وى 
اقتصادى مستلزم ثبات سياسی است و ثبات سياسی 
از  سياسی  مقامات  واحد  و  مشترك  درك  نيازمند 
اولويت هاى کشور است.  و داشتن اولويت هاى مشترك 
براى کشور نيازمند گفت و گوى موثر و مستمر و جدى 
اکنون مقامات سياسی  ميان مقامات است. متاسفانه 
به  آنان  ندارند.  از مشكالت کشور  ما درك مشترکی 
و جواب  نقدها  يكديگر،  با  و گوى جدى  جاى گفت 

نقدهاى يكديگر را از پشت تريبون ها و سخنرانی ها و 
مصاحبه ها می دهند و همين کارشان تازه افق سياسی 
و اقتصادى ما را تيره تر می کند. آنان به جاى اينكه 
بنشيند در خلوت و با يكديگر گفت و گو و بحث و حتی 
دعوا کنند و به يك نقطه نظر مشترك برسند و همه 
به آن پاى بند باشند، دائما نظرات متعارض با يكديگر 
می دهند و زهر ابهام و سم بی ثباتی را در جان اين 

اقتصاد می ريزند.

سوخت شدن فرصت برجام
وى افزود: يك نمونه از اين دعواهايی که بين گروه هاى 
سياسی کشور شد همين مساله برجام بود. با دعوايی 
که پس از توافق برجام در کشور راه انداختند فرصت 
تاثير گذارى برجام بر روى اقتصاد ما از دست رفت ، 
برجام چه غلط وچه درست، امضا شده است و ما بايد 
آن را تبديل به يك فرصت می کرديم و با استفاده از 
در  وقتی  آورديم،  می  وجود  به  افق  اقتصاد  براى  آن 
جامعه به سبب برجام اميد و نشاط به وجود آمد، بايد 
می  نشاط  اين  روح  در  و  کرديم  می  استفاده  آن  از 
دميديم. اما از چند ماه  قبل از برجام عده اى شروع 
کردند به موضع گيرى عليه مذاکرات و برجام و اين 
که اين توافق بد است و خيانت است و با اين کارها اثر 
روانی که برجام می توانست براى اقتصاد ما داشته باشد 
را از دست داديم. حاال هم برجام را امضا کرده ايم هم 
گشايش هاى اقتصادى که می توانست از آن پديدار 

شود را از دست داده ايم.
رنانی تصريح کرد: ما بايد با برجام مثل قطعنامه ٥98 
در پايان جنگ برخورد می کرديم. بعد از قطعنامه هيچ 
کس جرات مخالفت با آن را نداشت. اين درحالی است 
که شيوه پذيرش قطعنامه خيلی اشتباهات داشت، اما 
غلط يا درست ما آن را پذيرفتيم و تصميم گرفتيم از 

فرصت قطعنامه استفاده کنيم و اقتصاد را به جلو ببريم 
و همه گروهها، حتی کسانی که با پايان جنگ به آن 
شكل مخالف بودند، بعدا به قطعنامه احترام گذاشتند و 

هيچكس نگفت قطعنامه خيانت بود.
وى افزود: مقامات سياسی ما در برجام توافق نداشتند 
وعده اى از آن حمايت و عده آن را خيانت شمردند و 
اين باعث شد سرمايه گذارى که آماده حضور در بازار 
بود ناگهان عقب نشينی کند زيرا می ديد حتی مقامات 
اين  ندارند؛  اطمينان  برجام  آينده  به  کشور  سياسی 
يعنی عدم اطمينان و با اين عدم اطمينان ها ما فرصت 

طاليی اثرگذارى برجام را از دست داديم.

سرمایه ایرانیان خارج از کشور
عضو هيئت علمی دانشگاه اقتصاد اصفهان ادامه داد: 
يكی از نهادهاى ايرانيان مقيم آمريكا در سال 92 پيام 
داد که ما حاضريم 100 ميليارد دالر ظرف پنج سال 
در کشور سرمايه گذارى کنيم اما يك سرى انتظاراتی 
داريم که آن انتظارات هم بی راه نبود؛ ما بايد شرايط 
را مهيا می کرديم که ايرانيان خارج از کشور به راحتی 
به کشور رفت وآمد کنند و همين تردد آنها به ايران 
اثر اقتصادى اش براى کشور ما به اندازه تردد 10 تا 
1٥ ميليون توريست خارجی بود. مهيا کردن شرايط 
سياسی و قانونی براى تردد چهار ميليون ايرانی خارج 
از کشور يك مساله ساده اى است و زياد سخت نيست.

وى افزود: مساله امروز ما نبود سرمايه نسيت بلكه نبود 
ايدئولوژيك  اختالفات  اگر  حتی  است؛  سياسی  وفاق 
برسيم.  وفاق  يك  به  بايد  رکود  مورد  در  دارد  وجود 
مانند جنگ تحميلی که همه گروههاى سياسی متفق 
القول بودند که براى دفع دشمن بايد همكارى کنيم، 
رکود فعلی خطرناك تر از جنگ است،  چون پتانسيل 
مخرب 10 ميليون بيكار و 11 ميليون حاشيه نشين 

پشت سر آن است و با يك حادثه يا واقعه پيش بينی 
نشده می تواند موجب يك بی ثباتی اجتماعی و سياسی 
بشود. اگر پتانسيل اين گروههاى آسيب ديده و حذف 
وارد کنش هاى  نيروها  اين  و  به حرکت درآيد  شده 
دفعی و اعتراضی شوند شايد نتوانيم آن را مهار کنيم.

حرکت به سوی بن بست
وى تصريح کرد: من معتقدم هنوز اين وفاق سياسی در 
بين سياستمدار براى مبارزه با رکود ايجاد نشده است 
ما داريم از رکود خارج می شويم اما نه به سمت رونق 
بلكه به سمت بن بست. اگر نظام سياسی تصميم نگيرد 
که از دولت براى مبارزه با رکود حمايت کند و همه 
بخش ها و نهادهاى عمومی کشور زير نظر فرماندهی 
اقتصادى فعاليت نكنند وضعيت بدى در انتظار کشور 
است.اگر مانند جنگ تمام نهادها و دستگاهاى دولتی و 
شبه دولتی و عمومی گوش به فرمان فرماندهی اقتصاد 
بودند شايد می توانستيم خيلی سريع از رکود خارج 
شويم. اما اکنون بسيارى از بخش هاى بيرون دولت نه 
تنها براى خروج از رکود دولت را يارى نمی کنند بلكه 
با بی ثبات کردن فضاى کشور، موجب ابهام در اقتصاد 

و تداوم رکود می شوند.
و  مشترك  درك  و  وفاق  اين  اگر  کرد:  تصريح  رنانی 
همكارى وجود داشت ديگر نيروهاى نظامی جايگزين 
وزير خارجه نمی شوند و مصاحبه اى که قرار است وزير 
خارجه انجام بدهد يا بيانيه اى که بايد مقامات سياسی 
صادر کنند را نظامی ها تنظيم و اعالم نمی کردند. براى 
خروج از رکود نخست همه بايد به حوزه هاى مرتبط 

با خودشان برگردند.
وى ادامه داد: کشور مانند بيمارى است که همزمان 
بيمار  اين  به  جراح  واگر  دارد  متعددى  هاى  بيمارى 
دست بزند دچار تشنج می شود. در چنين شرايطی 
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درمان در بن بست قرار می گيرد. ما اکنون در آستانه 
بن بست اقتصادى هستيم. و تنها راه اين است که نظام 

سياسی براى اصالح اين وضع قيام کند.
از  قبل  سال  يك  که  عنوان کسی  به  من  افزود:  وى 
اجراى هدفمندى يارانه ها در مناظره با مشاور اقتصاى 
رئيس دولت دهم اعالم کردم هدفمندى با اين شيوه 
و  آورد  نمی  دوام  بيشتر  سال  يك  تا  ماه   6 از  بيش 
آسيب  دولت  اعتبار  به  و  خورد  می  تنها شكست  نه 
می زند بلكه پيامدهاى خطرناکی براى اقتصاد ايران و 
نظام سياسی دارد، اکنون نيز اعالم می کنم اگر نظام 
سياسی براى خروج از رکود قيام نكند و اقتصاد ما وارد 
بن بست شود، براى 3 تا ٥ سال آينده نخواهيم توانست 
اقتصاد را از رکود خارج کنيم و اين، با توجه به وجود 
ده ميليون بيكار و يازده ميليون حاشيه نشين، خيلی 

خطرناك است.
وى افزود: يك سال آينده براى اقتصاد ما خيلی مهم 
انتخابات رياست  براى  از االن  اين آتشتهيه که  است 
جمهورى آغاز شده به ضرر ثبات کشوراست و رکود را 
تداوم می بخشد؛ پيام انتخابات آينده بايد اين باشد که 
تصميمات کالنی که در سالهاى اخير گرفته شده هيچ 
تغييرى نخواهد کرد. اگر پيام انتخابات آينده اين باشد 
که تصميمات سالهاى اخير تغيير خواهد کرد دوباره 
وارد دوره ابهام جديدى خواهيم شد خواهيم شد و افق 
اقتصاد تيره تر خواهد شد و رکود تعميق خواهد شد.  

پس اين فرصت يك ساله را از دست ندهيم.
سياسی  نظام  اقدام  اولين  کرد:  تصريح  پايان  در  وى 
بايد اعالم آشتی ملی براى تمام حوادث و اختالفات 
سالهاى اخير که موجب شكاف و نقار در فضاى سياسی 
و اجتماعی ما شده است باشد. گام دوم نيز اعالم عفو 
عمومی است به طوريكه هر ايرانی که شاکی خصوصی 
از  ايرانيان خارج  از  بسيارى  و  ندارد شامل عفو شود 

کشور بتوانند بازگردند و سرمايه به ايران بياورند. اين 
را  اين  افراد  همه  که  باشد  قصد  اين  با  بايد  اقدامات 
برداشت و احساس را به دست آورند که کشور دارد 
به سوى يك افق با ثبات و به سوى آينده اى روشن و 
متحد حرکت می کند.من اميدوارم همه فعاالن سياسی 
ارشد کشور به خطير بودن شرايط پی ببرند و عزمی 
براى ايجاد اتحاد ملی براى خروج از رکود فراهم شود.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

انواع سکه و ارز روز سه شنبه در  جدول قیمت 
بازار منتشر شد.

قطعه سكه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
يك  بازار  در  سه شنبه  امروز  جديد  طرح  بهار  تمام 
ميليون و 89 هزارتومان، طرح قديم يك ميليون و 8۷ 
هزار تومان، نيم سكه ٥۴6 هزار تومان، ربع سكه 281 

هزارتومان و سكه گرمی 183 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عيار   18 زرد  طالى  گرم  هر  نرخ  همچنين 
داخلی 110 هزار و ۷96 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهاى جهانی 133۴ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همين حال، صرافان 
براى فروش 3٥0۷ تومان، هر يورو را 390٥ تومان، هر 
پوند را ۴698 تومان، لير ترکيه 1210 و درهم امارات 

را 9٥9 تومان اعالم کردند.
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه

قیمت بازار نوع سکه    
1089000 سكه تمام طرح جديد   

108۷000 سكه تمام طرح قديم   
٥۴6000 نيم سكه     
281000 ربع سكه     
183000 گرمی     
110۷96 هر گرم طالى 18 عيار   

نوع ارز  
3٥0۷ دالر     
390٥ يورو     
۴698 پوند     
9٥9 درهم امارات    

1210 لير ترکيه     

دنیای اقتصاد/  »دنياى اقتصاد« برگزار می کند
چشم انداز آینده اقتصاد و صنعت ایران

از  ماه   ۶ به  نزدیک  که  حالی  در  اقتصاد:  دنیای 
اجرای برجام می گذرد، سیاست گذاران و فعاالن 
استراتژی  تدوین  جست وجوی  در  اقتصادی 
مشخص برای بهره گیری از فرصت هایی هستند 

که این توافق به اقتصاد ایران هدیه می دهد.
خصوص  اين  در  نيز  »دنياي اقتصاد«  آموزش  مرکز   
يك دوره آموزشی را با عنوان »چشم انداز آينده اقتصاد 
و صنعت ايران« در روز دوشنبه ۴ مردادماه به مدت 
۴ ساعت برگزار می کند. مدرس اين دوره دکتر علی 
فرحبخش تالش دارد تا با ارائه چشم اندازى از اقتصاد 
کالن در دوره جديد به مهم ترين فرصت ها و تهديدات 
موجود در دوره پسابرجام بپردازد. به عالوه در اين دوره 
و  بحث  مورد  جديد  دوران  در  مختلف  صنايع  آينده 
بررسی قرار می گيرد. عالقه مندان و متقاضيان شرکت 

در اين دوره آموزشي مي توانند با واحد آموزش روزنامه 
و   8۷۷62۴11 تلفن هاى  شماره  با  »دنياي اقتصاد« 
اطالعات  کسب  براى  يا  بگيرند  تماس   8۷۷62۴16
آدرس  به  آموزش  واحد  سايت  به  نام  ثبت  و  بيشتر 

tc.den.ir مراجعه کنند.

با  وگو  گفت  در  خسروتاج  مجتبی  اقتصاد/  دنیای 
»دنياى اقتصاد« بسته حمايتی صادرات غيرنفتی 9٥ 

را تحليل کرد
سه سناریوی ارزی برای صادرات

و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام  اقتصاد:  دنیای 
را  بر صادرات  ارزی  تاثیر سه سناریوی  تجارت 

بررسی کرد. 
مجتبی خسروتاج در گفت وگو با »دنياى اقتصاد« اعالم 
کرد: در سناريوى اول نرخ بازار آزاد مالك قرار می گيرد 
و با توجه به نرخ تورم، ارز تك نرخی می شود که قطعا 
نرخ  دوم،  سناريوى  در  است.  صادرکنندگان  نفع  به 
واحدى بين دو نرخ مبادله اى و بازار آزاد در نظر گرفته 
می شود. خسروتاج سناريوى سومی را هم در اين زمينه 
مطرح می کند و آن نزديك کردن نرخ ارز در بازار آزاد 
اعتقاد وى، به شدت به  به  به نرخ مبادله اى است که 

صادرات لطمه می زند.
که   9٥ سال  در  غيرنفتی  صادرات  از  حمايت  بسته 
اول  معاون  اسحاق جهانگيرى  از سوى  پيش  چندى 
فعاالن  انتقاد  شد،  ابالغ  اجرا  براى  رئيس جمهورى 
بخش خصوصی را به همراه داشت. از اين رو »دنياى 
قائم مقام  با مجتبی خسروتاج،  به گفت وگو  اقتصاد« 
و  ابهامات  تا  نشست  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
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انتقادهايی را که به اين بسته وارد است، بررسی کند. 
خسروتاج با دفاع از تدوين بسته صادرات غيرنفتی و در 
پاسخ به برخی از انتقادات مطرح شده، می گويد: بسته 
حمايتی يك برنامه کوتاه مدت براى افزايش صادرات در 
سال جارى است، از اين رو نمی توان انتظار زيادى از 
اين بسته داشت. به گفته اين مقام مسوول، زمانی که 
بحث صادرات را مورد تحليل قرار می دهيم با 3 سناريو 
بازارهاى  اين است که  اول  روبه رو هستيم؛ سناريوى 
صادراتی وجود دارد و دسترسی صادرکنندگان نيز به 
همه بازارهاى خارجی امكان پذير است؛ حال براساس 
براساس  باشد؟  بايد  چگونه  ارز  نرخ  فرضی  چنين 
واقعی  صادرات  نفع  به  را  ارز  نرخ  دوم؛  سناريوى 
می کنيم، حال بايد ظرفيت هاى صادراتی را شناسايی 
و ببينيم آيا بازارى براى محصوالت توليد داخل، در 
زمانی  سوم  سناريوى  دارد.  وجود  بين المللی  سطح 
را  بازارهاى جهانی  به  ورود  قصد  ما  که  است  مطرح 
داريم، اما بايد ديد از چه ظرفيت هاى خالی برخوردار 
هستيم. به اعتقاد اين مقام مسوول، پس از طراحی و 
تحليل چنين سناريوهايی می توان به يك »سياست 
بهينه« در صادرات دست پيدا کرد که تدوين اين بسته 
بوده  سناريوهايی  چنين  براساس  صادراتی  حمايتی 

است.
خسروتاج همچنين با اشاره به اينكه توسعه صادرات 
غيرنفتی از برنامه هاى اولويت دار اقتصادى دولت در 
سال 9٥ است، می گويد: بسيارى از کشورها براى اينكه 
صادرات خود را افزايش دهند با نرخ ارز بازى می کنند. 
البته بازى با نرخ ارز در همه کشورها پاسخ يكسانی را به 
اقتصاد نمی دهد؛ چراکه برخی از اقتصادها ظرفيت بازى 
با نرخ ارز را دارند اما در برخی اقتصادها، اين ظرفيت 
تك نرخی  براى  3سناريو  وى،  گفته  به  ندارد.  وجود 
بايد ديد کداميك بيشترين  شدن ارز وجود دارد که 

منافع را براى صادرات دارد. براساس سناريوى اول؛ نرخ 
حاکم بر بازار آزاد ارز، پايه قرار گيرد و نرخ ارز مبادله اى 
خود را به آن برساند و نرخ بازار آزاد ارز به تدريج و با 
نوسانات کم و براساس نرخ تورم خود را اصالح کند. 
اما براساس سناريوى دوم؛ ارز تك نرخی به سمت نرخ 
و  کند  حرکت  آزاد  و  مبادله اى  نرخ  دو  بين  واحدى 
باشد. »نزديك کردن نرخ  به طور مثال 3300 تومان 
ارز بازار آزاد به نرخ مبادله اى« سناريوى سومی است 
که بسيار بعيد است اين کار انجام شود؛ زيرا به شدت 
به صادرات لطمه می زند. مشروح گفت وگوى »دنياى 

اقتصاد« با مجتبی خسروتاج را در ادامه می خوانيد:

چندی پیش دولت به منظور حمایت از صادرات 
را  حمایتی  بسته  یک   ،95 سال  در  غیرنفتی 
ذی ربط  دستگاه های  به  اجرا  برای  و  تدوین 
ابالغ کرد، اساسا هدف از تدوین چنین بسته ای 

چیست؟
يك کشور زمانی می تواند در صحنه بين المللی حرفی 
براى گفتن داشته باشد که در وهله نخست بتواند يك 
برنامه راهبردى جامع براى تمامی بخش هاى اقتصادى، 
فعاالن و تشكل ها و در تمامی وزارتخانه ها داشته باشد 
تا براساس آن اقدام به برنامه ريزى کند و ببيند در چه 
رشته هاى توليدى يا خدماتی ظرفيت هاى نهفته وجود 
از  آتی  براى سال هاى  و صادرات  توليد  براى  تا  دارد 
آنها بهره ببرد. البته اين امر نيازمند يك برنامه ريزى 
بلندمدت است. اما چنانچه قصد داريم براى يك سال 
برنامه ريزى کنيم، بايد براساس ظرفيت و پتانسيل هاى 
موجود اقدام کرد. يعنی ببينيم ظرفيت هاى خالی ما 
رو،  اين  از  کرد.  برنامه ريزى  آنها  براى  و  است  چقدر 
هدف گذارى ٥0 ميليارد دالرى براى صادرات در سال 
9٥، براساس ظرفيت ها و امكانات موجود کشور ديده 

به  شود،  برداشته  موجود  موانع  چنانچه  است.  شده 
اين هدف دست خواهيم يافت. البته درخواست هايی 
از سوى فعاالن بخش خصوصی نيز مطرح شده مثل 

تعيين تكليف نرخ ارز که بايد مدنظر قرار گيرد.

دالری  میلیارد   5۰ هدف گذاری  شما  نظر  به 
نظر  به  خوش بینانه  کمی  غیرنفتی،  صادرات 

نمی رسد؟
هدف گذارى کمی براى صادرات يك الزام و بايد است؛ 
چراکه انتخاب زيادى نداريم و تمامی نهادها، تشكل ها 
و صادرکنندگان بايد بسيح شوند تا به هدف مورد نظر 
دست يابيم و چنانچه موانعی هم در بخش صادرات 

وجود دارد، بايد شناسايی و در رفع آن کوشش شود.

تدوین این بسته حمایتی، بار مالی زیادی با خود 
به همراه دارد؛ چراکه قرار است حمایت های مالی 
ای،  بودجه  منابع  از طریق سه بخش  بسته  این 
صندوق توسعه ملی و بانک ها تامین شود. حال 
چه  تا  بسته  این  که  می شود  مطرح  سوال  این 
توسعه  و  افزایش  برای  محرکی  می تواند  اندازه 

صادرات باشد؟
حضور  با   9٥ سال  براى  صادرات  هدف گذارى 
تهيه  اقتصادى  بنگاه هاى  و  تشكل ها  دست اندرکاران، 
توان مالی  اينكه دولت  با فرض  و تدوين شده است، 
بااليی ندارد، بايد به سمت صادرات حرکت کند؛ چرا 
که قيمت نفت کاهش يافته است. از اين رو، در جلساتی 
هم که با مسووالن مربوطه داشتيم، سعی کرديم در 
اين زمينه خيلی متكی به منابع دولتی نباشيم. منابع 
بسته حمايتی  است که در  منابعی  نيز  ما  اختيار  در 
قيد شده است. به طورى که ارقامی به ميزان 100 و 
300 ميليارد تومان در بودجه امسال پيش بينی شده 

تا به عنوان حمايت از صادرات به اين بخش تزريق شود 
که هنوز اين منابع در اختيار سازمان توسعه تجارت 
قرار نگرفته است. در مجموع در سياست هاى صادراتی، 
امتيازاتی از جمله سپرده گذارى 2 هزار ميليارد تومانی 
از سوى صندوق توسعه ملی در تعدادى از بانك هاى 
 300 تنها  امروز  تا  که  است  شده  پيش بينی  دولتی 
ميليارد تومان آن در بانك توسعه صادرات انجام شده 
و اين بانك نيز به درخواست ها رسيدگی می کند. در 
اين ميان، نرخ کارمزد براى تسهيالت صادراتی براى 
واحدهاى صنعتی 16 درصد و براى کشاورزى 1۴درصد 
است. به غير از بودجه ها و اعتباراتی که در حال حاضر 
به عنوان مشوق و اعتبارات حمايتی براى صادرکنندگان 
و صنايع صادرات محور مدنظر قرار می گيرد، اعتبارات 
ديگرى نيز در دستور کار قرار دارد که هنوز به مرحله  
اجرا نرسيده است. قطعا تدوين چنين بسته اى و با اين 
پتانسيل مالی می تواند محرکی براى توسعه صادرات 
باشد. اما از سوى ديگر انتظار صادرکنندگان اين است 
که دولت در زمينه ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، نرخ 

تسعير ارز و... براى آنها مزاحمت ايجاد نكند.

افزایش  برای  صادرکنندگان  انتظارات  از  یکی 
صادرات، افزایش نرخ ارز است، آیا این اقدام را 
در اقتصاد ما با شرایط کنونی عملی و قابل دفاع 

می دانید؟
اکنون يكی از بحث هاى اساسی صادرکنندگان همين 
موضوع است؛ به اعتقاد فعاالن صادراتی نرخ ارز بايد 
معتقدند  کند. صادرکنندگان  تغيير  تورم  با  متناسب 
نمی شود.  آنها  نصيب  ارز، سودى  نرخ  ثبات  وجود  با 
حال نكته کليدى اين است مادامی که صحبت از نرخ 
واحد ارز می شود بايد سوال شود منظور از آن چيست؟ 
يعنی قرار است نرخ ارز به همان ميزانی تعيين شود 
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که در بازار آزاد است يا اينكه نرخ ارز باالتر يا پايين تر 
واحد  نرخ  اگر  مثال  به طور  شود.  تعيين  بازار  نرخ  از 
ارز زير 3٥00 تومان تعيين شود، قطعا پوشش دهنده 
هزينه هاى صادراتی نخواهد بود و صادرکنندگان از آن 

استقبال نخواهند کرد.

در این بین باید این مساله را هم در نظر گرفت که 
برای تعیین نرخ واحد ارز نباید تنها صادرکنندگان 
را در نظر گرفت، چرا که به هرحال افزایش نرخ 
ارز قطعا تبعاتی را در دیگر بخش های اقتصادی 

کشور به همراه خواهد داشت.
بله، قطعا همين طور است اما بايد اولويت ها را در نظر 

گرفت.

یعنی به اعتقاد شما در شرایط کنونی اولویت با 
صادرات است؟

توسعه صادرات غيرنفتی امروز از برنامه هاى اولويت دار 
اقتصادى دولت است، از اين رو بايد قيمت کاالها از 
نظر قدرت رقابت پذيرى با رقباى خارجی، کم و کسرى 
را  صادرکننده  يا  توليدکننده  هزينه  و  باشد  نداشته 
پوشش دهد. حرکت به سمت تك نرخی شدن ارز چند 
سناريو می تواند در بر داشته باشد که بايد ديد کدام 
يك بيشترين محاسن و منافع را براى کشور به همراه 
دارد که براساس آن عمل کرد. البته از طرفی هر کدام 

از اين سناريوها قطعا معايبی خواهند داشت.

 می توانید به این سناریوها اشاره کنید؟
سناريوى اول اين است که نرخ حاکم بر بازار آزاد ارز، 
پايه قرار گيرد و نرخ ارز مبادله اى خود را به آن برساند 
و نرخ بازار آزاد ارز به تدريج و با نوسانات کم و براساس 
نرخ تورم خود را اصالح کند. در اين سناريو از صادرات 

براى  ارزى  و  مالی  بار  چون  و  شد  خواهد  حمايت 
البته آن دسته  دارد.  نيز  اجرايی  قابليت  ندارد،  بانك 
از کاالهاى وارداتی که در گذشته با نرخ ارز مبادله اى 
وارد می شدند در اين سناريو به سمت ارز آزاد خواهند 
رفت و چنانچه از نوع مواد اوليه در توليد کاالها باشند، 
و  مشوق ها  حدودى  تا  و  می برد  باال  را  توليد  هزينه 
حمايت هاى صادراتی را کم رنگ می کند. اما براساس 
سناريوى دوم، ارز تك نرخی به سمت نرخ واحدى بين 
دو نرخ مبادله اى و آزاد به طور مثال 3300تومان باشد. 
و  متحمل ضرر  تنها صادرکنندگان  نه  اين صورت  در 
براى صادرات نخواهند  انگيزه اى  زيان خواهند شد و 
داشت، بلكه براى خود بانك مرکزى که بتواند با منابع 
کافی ارزى وارد بازار شود و ارز آزاد را در نرخ تعيين 
شده 3300 تومان تثبيت کند، کار راحتی نخواهد بود. 
مبادله اى«  نرخ  به  آزاد  بازار  ارز  نرخ  کردن  »نزديك 
کار  اين  است  بعيد  بسيار  که  است  سومی  سناريوى 
می زند  لطمه  صادرات  به  شدت  به  زيرا  شود؛  انجام 
به  پاسخگويی  براى  مرکزى  بانك  ارزى  مالی  توان  و 
بازار  نرخ مبادله اى در  اين  بازار در  تقاضاهاى  تمامی 

وجود ندارد.

کاهش  بسیار  حاضر  حال  در  تورم  نرخ  البته 
یافته و این موضوع نمی تواند جای نگرانی برای 

صادرکنندگان باشد.
درست است که نرخ تورم کاهش يافته اما صادرکنندگان 
معتقد هستند که بايد عقب افتادگی سال هاى گذشته 
ارز،  نرخ  تثبيت  دليل  به  که  چرا  شود.  جبران  نيز 
آنها  گفته  به  است.  نداشته  آنها صرف  براى  صادرات 
دخل و خرجشان به هم نمی خورد و با اين قيمت ها 
امكان رقابت براى آنها وجود ندارد. البته سياست کالن 
برخوردار  ثبات  از  آزاد  بازار  نرخ  که  است  اين  کشور 

در  ارز  نرخ  يكباره  افزايش  يا  کاهش  که  چرا  باشد؛ 
اقتصاد کشور ايجاد مشكل خواهد کرد. البته نوسانات 
قابل  و صادرکنندگان  واردکنندگان  براى  ٥ درصدى 
تحمل است، اما قطعا نوسان بيش از اين مقدار براى 
از کسانی که  اين رو  از  اقتصاد کشور خطرناك است. 
می گويند بايد ارز تك نرخی شود بايد سوال کرد چگونه 
اين اتفاق بايد رخ دهد؟ آيا بايد نرخ ارز رسمی را به 
نرخ بازار نزديك کرد يا بر عكس؟ يك مساله اى که بايد 
در اينجا مدنظر قرار داد اين است که به اين راحتی 
نمی توان نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش داد؛ چراکه در 
چنين حالتی دولت بايد منابع ارزى کافی در اختيار 
داشته باشد. بر اين اساس به نظر می رسد اقدام بانك 

مرکزى در کنترل نوسانات نرخ ارز منطقی باشد.

بر این اساس چرا جایگاه بانک مرکزی و قیمت 
ارز در این بسته دیده نشده است؟

پشتيبانی هاى  و  به حمايت ها  بسته حمايتی مذکور، 
مالی متكی بر بودجه و بانك مرکزى متمرکز است. از 
اين رو نرخ ارز به دليل آثار گسترده آن در توليد، تجارت 
و سطح قيمت ها، به سياست هاى پولی و تجارى کشور 
بر می گردد و نيازمند بررسی در کميسيون ها و جلسات 
است  اقتصاد کالن  مولفه هاى  و  با شاخصه ها  مرتبط 
اعالم  به زودى  نتايج آن  و  بررسی  که در حال حاضر 

خواهد شد.

که  چرا  هستیم،  روبه رو  تناقض  با  ما  اینجا  در 
ارز واحد تعیین و  باید نرخ  شما پیش تر گفتید 
حتی دولت باید به دنبال افزایش نرخ ارز به نفع 

صادرکنندگان باشد.
از  يكی  صادراتی  اهداف  به  رسيدن  براى  ببينيد 
خواسته هاى صادرکنندگان، افزايش نرخ ارز صادراتی 

براساس تورم است. زمانی که هدف ما افزايش صادرات 
اين  به  بايد  هست؟  اين  از  غير  ديگرى  راه  آيا  است 
روبه  فرضيه  دو  با  ما  اينجا  در  کنيم.  حرکت  سمت 
نرخ  بخواهيم  اگر  اول  فرضيه  براساس  هستيم؛  رو 
از 3٥00 تومان برسانيم، در  باالتر  به رقم هاى  را  ارز 
اين صورت ارزش پول ملی کاهش اما در عوض، قدرت 
رقابت صادرکنندگان در بازار جهانی افزايش می يابد. 
نرخ  افزايش  با  را  آنها می توانند هزينه هاى خود  زيرا 
فرضيه دومی هم وجود  مقابل  در  پوشش دهند.  ارز 
افزايش دهيم،  را  ارزش پول ملی  بخواهيم  اگر  دارد، 
در  که  داد  کاهش  را  دالر  قيمت  بايد  حالت  اين  در 
چنين حالتی همان طور که جلوتر هم گفتم دولت بايد 
منابع ارز کافی در اختيار داشته باشد تا تقاضاى بازار را 
پاسخگو باشد. حال متوليان امر و سياست گذاران بايد 
بررسی کنند اولويت اقتصاد کشور چيست و براساس 

کدام فرضيه می توان حرکت کرد.
زمانی که بانك مرکزى به جاى توجه به آثار سياست هاى 
ارزى خود در صادرات، دائم در حال وعده ارز تك نرخی 
است و اعالم نمی کند که قيمت ارز در آينده چه عددى 
خواهد بود؛ اين سياست بانك مرکزى اجازه برنامه ريزى 
صادراتی براى توليدکنندگان و بازرگانان را نمی دهد و 
صرفا آنها را دچار گمراهی می کند، چون يك بازرگان 
براى وصول مطالبات خود بايد بتواند نرخ واحدى از 
نه  باشد،  داشته  صادرات  فرآيند  طول  در  ارز  قيمت 

اينكه هر روز ببيند قيمت ارز متفاوت است.
به  را  اطمينان  اين  بايد  که  است  اين  من  پاسخ 
صادرکننده داد که هر روشی که دولت يا بانك مرکزى 
در تعيين نرخ ارز اتخاذ می کند، به نفع آنها خواهد بود 
و نوسانات شديد را در پی نخواهد داشت، در چنين 

حالتی صادرکننده ما نگران نخواهد بود.
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سوال دیگر در مورد چگونگی افزایش 1۰میلیارد 
با سال  مقایسه  دالری صادرات در سال 95 در 
گذشته است، آیا قرار است این افزایش صادرات 
با صادرات کاالهای باارزش افزوده یا میعانات گازی 

و خام فروشی تحقق یابد؟
صادرات  بر  متكی  صادرات  توسعه  سياست  قطعا 
سهم  اينكه  و  است  باالتر  ارزش افزوده  با  کاالهاى 
دانش و فناورى موجود در محصوالت بيشتر باشد و 
بيشتر  به مراتب  بايد  بازارهاى جهانی  آنها در  قيمت 
از ارزش مواد به کار رفته در کاالهاى صادراتی باشد. 
انگيزه در  ايجاد  براى تشويق و  از دو سال پيش هم 
فرآورى  و  سرمايه گذارى  براى  توليدى  واحدهاى 
روى مواداوليه صادرات بعضی از کاالها و مواد خام با 
عوارض صادراتی مواجه شد. به طور مثال، انواع پوست و 
ساالمبور در صورت صادرات منوط به پرداخت عوارض 
است. در سال گذشته براى مواد خام معدنی نيز چنين 
پيشنهادى به شوراى اقتصاد رفت اما به دليل مخالفت 
ارزش  زنجيره  اينكه  و  ذى ربط  صادراتی  تشكل هاى 
فرآورى موادخام هنوز در بعضی از اقالم کامل نشده 
است و وضع عوارض منجر به توسعه صادرات کاال با 
ارزش افزوده باالترى نخواهد شد، راى الزم را نياورد. 
در صنعت  اجرا  در دست  اقدامات  با  اما خوشبختانه 
عوارض  مجددا  بايد  قطعا  آن  ارزش  زنجيره  و  فوالد 
صادراتی براى بخشی از مواد خام صادراتی را در آينده 

نزديك در دستور کار شوراى اقتصاد برد.
به عنوان  گازى  ميعانات  يا  نفت  است  قرار  چنانچه 
حجم صادرات در نظر گرفته شود، با توجه به کاهش 
قيمت نفت ارزش آن نيز کاهش خواهد يافت، به نوعی 
می توان گفت با کاهش ارزش دالرى صادرات به دليل 
کاهش قيمت، انتظار افزايش صادرات در سال جارى 

کمی غيرمنطقی به نظر برسد.

براى افزايش صادرات براى سال 9٥، در مجموع 38 
پتروشيمی،  و  معدن  صنعت،  بخش  در  دالر  ميليارد 
دالر  ميليارد   ۷ کشاورزى،  بخش  در  دالر  ميليارد   ٥
در بخش ميعانات گازى و 18 ميليارد دالر در بخش 
و... هدفگذارى شده  مهندسی  و  فنی  صدور خدمات 
براساس ظرفيت هاى موجود و  اينها  تمامی  است که 
و  است  داشته  وجود  بخش ها  اين  در  که  بوده  خالی 
اميدواريم با برنامه ريزى هاى صورت گرفته محقق شود؛ 
به طورى که اگر تا پايان سال قيمت نفت کاهش پيدا 
نكند، به اين هدف موردنظر در بخش صادرات ميعانات 

گازى می رسيم.

موضوع دیگر این است که آیا صادرات قرار است 
براساس ارزش دالری مالک محاسبه قرار گیرد یا 

ارزش وزنی؟
نمی تواند  و  است  غلطی  روش  وزنی  محاسبه  اصال 
به طور  باشد.  صادرات  براى  تعيين کننده اى  شاخص 
يا  يخچال  چون  کااليی  صادرات  وزنی  ارزش  مثال 
ماشين آالت آمار دقيقی به ما نمی دهد. در کل محاسبه 

صادرات به لحاظ وزنی در صنعت معنا نمی دهد.

با  اگر براساس ارزش دالری محاسبه شود  حال 
توجه به اینکه نرخ دالر نوسان دارد ممکن است 
نیز  صادرات  دالری  ارزش  دالر،  نرخ  افزایش  با 
افزایش یابد، این در حالی است که ارزش وزنی 

آن تغییری نخواهد داشت.
در پاسخ به سوال شما بايد گفت اگر اشل اقتصادى 
شوند،  بنا  باالتر  باظرفيت  واحدها  يعنی  توليد، 
صادرکنندگان قادر خواهند بود با قيمت هاى پايين تر 
در بازارهاى جهانی رقابت کنند. در کل ارزش دالرى 
صادرات نيز افزايش می يابد. االن در بسيارى از کشورها 

ارز  نرخ  با  افزايش دهند  را  اينكه صادرات خود  براى 
پاسخ  ارز  نرخ  کشورها  همه  در  البته  می کنند.  بازى 
اقتصادها  از  برخی  نمی دهد.  اقتصاد  به  را  يكسانی 
با نرخ ارز را دارد. به طور مثال، اگر در  ظرفيت بازى 
شرايط کنونی نرخ دالر از مرز 3٥00 تومان باالتر رود 
و مثال به حدود ۴ هزار تومان برسد، در توليد پسته 
براى  چون  بود  نخواهد  اثرگذار  کوتاه مدت  در  کشور 
زمان  برسد، 10 سال  توليد صادراتی  به  اينكه پسته 

می برد.
اولين اثر خريد پسته داخل توسط صادرکننده، افزايش 
قيمت در داخل و فشار تورمی است. اما در صنعت اين 
ظرفيت وجود دارد؛ به طور مثال يك واحد توليدى که 
بياورد و  اوليه  زير ظرفيت کار می کند می تواند مواد 
از افزايش نرخ ارز بهره  توليد خود را افزايش دهد و 
ببرد. ولی برخی از واحدها قدرت پاسخگويی به افزايش 
نرخ ارز را ندارند، مثل توليد محصوالت کشاورزى که 
که  است  اين  کليدى  نكته  دارد.  بازار  در  تورمی  آثار 
در »تعديل نرخ ارز« بايد ديد آثار تورمی آن در کل 
بخش هاى اقتصادى از جمله صنعت، معدن و کشاورزى 
چقدر است و همچنين بايد ديد اقتصاد صادراتی است 
يا وارداتی؛ چراکه اگر اقتصاد وارداتی باشد آثار تورمی 
به همراه دارد، اما چنانچه اقتصاد صادراتی باشد، باعث 
باالرفتن ظرفيت صادراتی می شود. در مجموع کشورى 
بندد،  را محكم  که قصد دارد کمربند صادراتی خود 
بايد در سطح کالن کشور از مصرف داخلی کم کند. 
زمانی که شعار صادراتی سر می دهيم، نمی توان مثل 

گذشته رفتار کرد.

حمایتی  بسته  این  در  که  دیگری  مهم  موضوع 
صادرات  افزایش  اینکه  شده  واقع  غفلت  مورد 
را  خارجی  بازارهای  که  داد  خواهد  رخ  زمانی 

ضعف  که  مادامی  اما  باشیم،  داشته  اختیار  در 
بازاریابی در خارج کشور داریم، به نظر می رسد 
که صادرات بی معنا باشد و مشوق هم برای آن 
الزم نیست، از این رو برای بازگرداندن بازارهای 
قرار  کار  دستور  در  اقداماتی  چه  باید  صادراتی 

گیرد؟
مورد  را  کشور  صادرات  بحث  ما  اينكه  براى  ببينيد 
تحليل قرار می دهيم، بايد از سناريو هاى ساده تر شروع 
کنيم چراکه نمی توان براى سناريو هاى سخت راهكار 
پيدا کرد. در اينجا چند سناريو مطرح است؛ سناريو 
و  دارد  وجود  صادراتی  بازارهاى  که  است  اين  اول 
دسترسی صادرکنندگان نيز به همه بازارهاى خارجی 
ارز  نرخ  فرضی  براساس چنين  است؛ حال  امكانپذير 
بايد چگونه باشد؟ يعنی بررسی کنيم که تعيين نرخ 
واحد ارز در کدام بخش از اقتصاد پاسخگو و در کدام 
بخش مشكل ساز است و سپس اقدام به تعيين نرخ ارز 
واحد کنيم. براساس سناريوى دوم؛ ما نرخ ارز را به نفع 
صادرات واقعی کنيم، حال بايد ظرفيت هاى صادراتی 
را شناسايی و ببينيم آيا بازارى براى محصوالت توليد 
داخل، در سطح بين المللی وجود دارد؟ سناريوى سوم 
زمانی مطرح است که ما قصد ورود به بازارهاى جهانی 
را داريم، در اين حالت بايد ديد ما از چه ظرفيت هايی 
برخوردار هستيم و در مقابل ديگر کشورها براى همكارى 
بيشتر با ما از چه ظرفيت هايی برخوردار هستند؟ پس 
از طراحی و تحليل چنين سناريوهايی می توان به يك 
»سياست بهينه« در صادرات دست پيدا کرد. چراکه به 
اعتقاد من سياست هاى اقتصادى، سياست هاى اتخاذ 
تصميم در شرايط سفيد و سياه نيست؛ جواب آن طيف 
خاکسترى رنگ است؛ يعنی هم معايب و محاسن دارد. 
نقطه ترکيب چنين سناريوهايی اين است که محاسن 

آن سياست از معايبش بيشتر است.
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این  به  اقتصادی  فعاالن  که  دیگری  ایراد  البته 
بسته وارد می کنند، این است که به اعتقاد آنها 
به  و  ندارد  اقتصاد  در  مثبتی  نتیجه  روند  این 
افزایش صادرات محصوالت و کاالهای غیرنفتی 
منجر نمی شود. در واقع این نوع سیاست ها بارها 
با  هم  نهایت  در  و  شده  تجربه  نیز  گذشته  در 

هزینه ای هنگفت به شکست انجامیده است.
انتقادهاى فعاالن بخش خصوصی به اين بسته بيشتر 
به اين دليل است که در تدوين چنين بسته اى، با آنها 
مشورت و نظرخواهی نشده است. در پاسخ به اين نوع 
صحبت ها و انتقادها بايد بگويم، تدوين اين بسته  به 
منزله پايان کار نيست. آنها می توانند در تمامی مراحل 
اين بسته را مورد ارزيابی قرار دهند و نظرات خود را 

براى اصالح مطرح کنند.
از ديگر ايرادات وارد به اين بسته اين است که فعاالن 
محاسبه  نحوه  از  اطالعاتی  هيچ  می گويند  اقتصادى 
حمل ونقل  و  افزوده  ارزش  ماليات،  گرفتن  درنظر  و 
به عنوان موانع صادراتی در بسته مشوق هاى صادراتی 

وجود ندارد.
بحث موانع صادراتی بحث ديگرى است که به صورت 
حمايتی  بسته  با  و  گيرد  قرار  نظر  مد  بايد  جداگانه 
کامال متفاوت است. می توان تمامی راهكارها و موانع 
صادراتی را به صورت يكجا ديد، اما بسته حمايتی يك 
برنامه کوتاه مدت براى افزايش صادرات در سال جارى 
اين  از  زيادى  خيلی  انتظار  نمی توان  اين رو  از  است، 

بسته داشت.

آیا بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، ضمانت 
اجرایی دارد، یعنی ضمانتی وجود دارد که بانک ها 

در این زمینه همکاری الزم را داشته باشند؟
راستاى  در  غيرنفتی  صادرات  حمايتی  بسته 

اقتصاد  بر يك  تكيه  با  مقاومتی  اقتصاد  سياست هاى 
اين  که  آنجا  از  است.  شده  تدوين  برونگرا  درون زاى 
دولت  و  بانك ها  مالی  منابع  به  متكی  خيلی  بسته 
نيست و تزريق مالی آن از طريق صندوق توسعه ملی 
انجام  يارانه اى  منابع  آزادسازى  طريق  از  همچنين  و 
می شود؛ اين امر نشان دهنده اين است که اين بسته از 

ضمانت کافی برخوردار است.

صادرات  چرا  بفرمایید  آخر  سوال  به عنوان 
غیرنفتی در بهار امسال با کاهش روبه رو شده 

است؟
در سه ماه منتهی به خرداد سال جارى صادرات ما با 
٥ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
دليل  به  می توان  را  صادرات  کاهش  که  بوده  روبه رو 
پايين آمدن »ارزش صادرات محصوالت پتروشيمی« 
از  اگرچه  دانست.  قير  و  اوره  کود  متانول،  جمله،  از 
نظر تُناژ صادرات ميعانات کاهش نيافته اما قيمت هر 
يافته  به ۴0 دالر در سال جارى کاهش  از 60  بشكه 
است. از ديگر داليل افت صادراتی می توان به »عدم 
رقابت پذيرى« و »نامطلوب بودن نرخ ارز« اشاره کرد. 
چون صادرکنندگان معتقدند به دليل ثابت نگه داشتن 
از  بازارهاى جهانی  در  را  رقابت خود  ارز، قدرت  نرخ 
آنها  براى  شده  تمام  قيمت  که  چرا  داده اند؛  دست 
از  کشورها،  برخی  در  اينكه  ديگر  دليل  است.  باال 
به  باالترى نسبت  بازرگانی«  ما »سود  صادرکنندگان 
رقابت  از قدرت  ما  و  ديگر کشورها دريافت می کنند 
ترجيحی«  تعرفه  »نبود  نيستيم.  برخوردار  يكسانی 
براى  بااليی  هزينه هاى  که  است  مواردى  ديگر  از 
صادرکنندگان به دنبال دارد. همچنين از ديگر داليل 
افت صادرات نياز بازارهاى داخلی است؛ اين در حالی 
نبايد جلوى  بازارهاى داخل  است که کمبود کاال در 

زيرساخت هاى الزم در  نبود  بگيرد.  را  صادرکنندگان 
بخش حمل ونقل صادراتی از ديگر موانع صادراتی است 
که اين موارد بايد به طور جدى مدنظر قرار گيرند تا راه 

براى توسعه صادرات هموار شود.

دنیای اقتصاد/ 
رفع موانع داخلی

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

امروزه پيوند با اقتصاد جهانی به جهت گسترش وتوسعه 
روابط متقابل اقتصادى در سطح بين المللی از اهميت 
حوزه هاى  در  که  نحوى  به  است،  برخوردار  بسزايی 
اقتصادى همه موضوعات به نوعی به فرآيند هاي جهانی 
شدن مربوط است و کمتر مقوله اى وجود دارد که با 
ظالمانه  تحريم هاي  زمينه  اين  در  نباشد.  مرتبط  آن 
عليه کشورمان توسط کشورهاى قدرتمندجهان طي 
سال هاى گذشته موجب قطع ارتباط با اقتصاد جهانی 
تحميل  موجب  تحريم  شرايط  ادامه  و  شده  انزوا  و 
با  که  شده  کشور  براى  جبران ناپذيرى  هزينه هاى 
تدبير رهبرى معظم انقالب و تالش هاى دولت تدبير 
نرمشی  با  اسالمي  و همراهی مجلس شوراي  اميد  و 
فعاليت هاى  بودن  تاييد صلح آميز  به  منجر  قهرمانانه 
اجراي  و  باتوافق  کشورمان  حقانيت  واثبات  هسته اى 
برجام شد و با اين توافق تاريخی ضمن جلوگيرى از 
توسعه بيشتر تحريم هاى بين المللی، راه براى گشايش 
دوباره مناسبات اقتصادى با کشورهاى مختلف و زمينه 
توسعه تعامالت بين المللی و بازگشت به اقتصاد جهانی 
و حرکت در مسير توسعه و پيشرفت اقتصادى کشور 

فراهم شد.
اکنون در يك سالگی توافق جامع و نهايی بر سر برنامه 
با قدرت هاى بزرگ جهانی موسوم به  ايران  هسته اى 
کشورهاى 1+٥ که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترك 
توافق  تاريخ  از  سال  يك  و  داريم  قرار  شده،  ناميده 
هسته اى و 6 ماه از زمان اجرايی شدن توافقات می گذرد، 
قبل از بيان دستاوردهاى برجام، بايد اشاره اى به عدم 
مديريت انتظارات از برجام و رفع تحريم هاي هسته اى 
در برطرف کردن مسائل و مشكالت اقتصادى در کشور 
داشته باشيم، به نحوى که چنين تصورى شكل گرفت 
اقتصادى کشور  توافق هسته اى همه مشكالت  با  که 
که ريشه هاى ساختارى و طوالنی مدت دارد به يكباره 
از مشكالت  حل خواهد شد، در صورتی که بسيارى 
اقتصادى کشور ناشی از تحريم ها نبوده و ما با مشكالت 
و سوء مديريت هاى زيادى در داخل کشور مواجه بوده 
و هستيم که هيچ گونه ارتباطی به تحريم ها نداشته و 
بر کشور تحميل  نيز  فراوانی  صدمات و خسارت هاى 
کرده است. در اين خصوص ما از يك سو نيازمند رفع 
موانع و تحريم هاى داخلی و اصالح ساختار اقتصادى 
الزم  بسترهاى  سريع تر  هرچه  کردن  فراهم  و  کشور 
رويكرد  با  پايدار  و  مولد  اقتصادى  فعاليت هاى  براي 
و  قوانين  ارتقاى شفافيت، اصالح  ازجمله  برون گرايی 
استانداردسازى و حرکت طبق قواعد بين المللی هستيم 
فراهم  بازارهاي جهانی  در  و شرايط حضور  زمينه  تا 
شود. از سوى ديگر به جهت فاصله معنی دار اقتصاد 
کشور از اقتصاد جهانی در گذشته، شاهد وقفه چند 
ساله در مناسبات وروابط اقتصادى کشورمان با جهان 
براى  که  بوده ايم  تكنولوژيكی  عقب ماندگي هاي  ونيز 
هستيم  بيشترى  زمان  صرف  نيازمند  تحرك بخشی 
تا با فراهم کردن شرايط براى استفاده از فرصت هاى 
پيش رو، با همدلی و عزم ملی و پرهيز از برخوردهاى 
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جناحی نااميدکننده و تفرقه افكنانه در جامعه، گام هاى 
کشوربا  اقتصادى  توسعه  و  رونق  براى  را  محكم ترى 

تمرکز بر توسعه بخش خصوصی برداريم.
اذعان سازمان ها  براساس  در طول يك سال گذشته 
مذاکره کننده،  طرف هاى  و  بين المللی  نهادهاى  و 
در  خود  تعهدات  کليه  به  ايران  اسالمي  جمهورى 
برنامه جامع اقدام مشترك پايبند بوده و اين در حالی 
است که در اجراى برجام شاهد بدعهدى، بهانه جويی 
و کارشكنی هاى طرف هاى مقابل براى انجام تعهدات 
بانكي هستيم که  خود به خصوص در حوزه مبادالت 
ناشی از دشمنی ديرينه آنها با نظام مقدس جمهورى 
اسالمی و البی هاى صهيونيستی و شيطنت هاى برخی 
از کشورهاى منطقه است که اميد است با نظارت جدى 
حال  هر  به  شود.  مرتفع  مربوطه  مسووالن  دقيق  و 
برجام در دوره سپرى شده، داراى دستاوردهاى مثبت 
بسيارى است که ازآن جمله مي توان به تغيير نگرش 
جهانی نسبت به ايران و از بين رفتن ايران هراسی و 
برداشته  ازکشورمان،  صلح طلب  و  واقعی  چهره  ارائه 
روح  شدن  کشور،دميده  روى  از  جنگ  سايه  شدن 
اميد و انگيزه در جامعه و فعاالن اقتصادى، آزاد شدن 
بخشی از دارايي هاى بلوکه شده، نوسازى ناوگان هوايی 
توسعه  و  ايجاد  نفت،  صادرات  ميزان  افزايش  کشور، 
ارتباطات و تعامالت و همكارى هاى گسترده با کشورها 
و مجامع بين المللی در زمينه هاى مختلف اقتصادى، 
ورود هيات هاى متعدد تجارى و سرمايه گذاران خارجی 
اقتصادى  ارزيابی محيط  از کشورهاى مختلف جهت 
اقتصادى  روابط  توسعه  و  سرمايه گذارى  براى  کشور 
و سفر گروه هاى تجارى مختلف از کشورمان به ساير 

کشورها اشاره کرد.

دنیای اقتصاد/ 
چرا اقتصاد آزاد ریشه نمی کند

محمود صدری
نهاد  ايران در تنگنا قرار می گيرد، دو  اقتصاد  هر گاه 
به عنوان متهم رديف اول و عامل گرفتارى ها، مواخذه 
می شوند: عوام زبان به گاليه می گشايند که نهاد دولت، 
دست روى دست گذاشته و ميدان را به سرمايه داران 
هم  خواص  است.  شده  غافل  محرومان  از  و  وانهاده 
رقابت  و  سرمايه دارى  تاخت  و تاز  و  بازار  نهاد  سلطه 
نابرابر ميان داراها و ندارها را علت العلل همه ناکامی ها 
و فقر و فاقه مردم معرفی می کنند و بعضا همان سخن 
کارگزار  دولت  که  می کنند  تئوريزه  اين گونه  را  عوام 
اينكه عوام و خواص  سلطه سرمايه داران است. يعنی 
در  دولت  بيشتر  مداخله  چاره،  راه  که  متفق القولند 
امور اقتصادى است. اما واقعيت اقتصاد ايران چيست؟ 
اقتصاد ايران از دورترين زمان هاى شناخته شده تاريخ 
اين کشور همواره دولتی بوده است و نمی توان روزى 
را در اين دوران نشان داد که اقتصاد بخش خصوصی 

به معناى متعارف آن، وجود داشته است.
اين دولتی بودن، از روزگار اقتصاد معيشتی ساده شروع 
و  گذشته  سال  يعنی 100  جديد،  دوران  در  و  شده 

به ويژه ۴٥ سال اخير شدت گرفته است.
کشاورزى،  مبتنی بر  ايران  اقتصاد  که  روزگارى  در 
هنوز  حكومت ها  و  بود  ساده  پيله  ورى  و  پيشه ورى 
يا  نبودند  بلد  را  سازمان يافته  مداخله  سازوکارهاى 
با  نداشت،  وجود  دست اندازى  براى  چيزى  اساسا 
وضع خراج هاى بی ضابطه و مصادره اموال، هزينه هاى 
ضرورى کشور را تامين و تمناهاى شخصی حكمرانان 
دست اندازى  جديد،  دوران  در  می کردند.  برآورده  را 
و  نيرومند  نظرى  پشتوانه هاى  از  اقتصاد  بر  دولت ها 

سازوکارهاى حقوقی مستحكم هم برخوردار شد و بر 
سلب مالكيت از مردم، رخت قانون و عدالت و تامين 

منافع محرومان پوشانده شد.
شگفتا که در دوران جديد که روزگار شكوفايی دانش و 
اطالعات هم بود، خدعه اى که طرفداران اقتصاد دولتی 
و مصادره اموال مردم به جامعه زدند بر تدبير طرفداران 
اموال خودشان  بر  مردم  مالكيت  و  آزادى کسب وکار 
چيره شد. اکنون هر جا سخن از ناکارآمدى و اتالف 
منابع است، انديشه مسبب ناکارآمدى، از تيررس نقد 
برکنار است و به جايش انديشه مروج آزادى و رقابت 
اقتصادى نقد می شود که هرگز امكان سربلند کردن در 

برابر زور طرفداران اقتصاد دولتی را نداشته است.
در حالی که حدود ربع قرن از آغاز خصوصی سازى در 
ايران می گذرد هنوز اکثريت قريب به اتفاق موسسات و 
بنيادهاى مالی و صنعتی، بانك ها و بيمه ها، حمل و نقل 
هوايی و دريايی و زمينی، صنايع دارويی، همه صنايع 
و  برق  و  فاضالب  و  دفاعی، آب  و صنايع  گاز  و  نفت 
صنعتی  کشاورزى  از  بخش هايی  حتی  و  مخابرات 
تحت تملك يا مديريت دولت است، اما وقتی مشكلی 
پيش می آيد گناه آن به گردن سرمايه دارى و بخش 
اينكه  زالوصفتان می افتد. طرفه  و  رقابت  و  خصوصی 
در 30 سال اخير هرگاه فسادى در »بخش  خصوصی 
ايران« کشف شده دقيقا مربوط به همان بخش  هايی 
بوده که زير بال و پر نهادهاى دولتی و شبه دولتی و 
با خاصه خوارى رشد کرده اند وگرنه تاکنون حتی يك 
پرونده فساد مالی موثر و داراى بازتاب ملی که مربوط 

به بخش خصوصی مستقل باشد، گزارش نشده است.
اقتصاد  نظريه پردازان  سويی  از  که  فضايی  چنين  در 
افكار  قوا  تمام  با  غيرحكومتی-  و  حكومتی  دولتی- 
عمومی را عليه آزادى کسب و کار و رقابت می شورانند، 
مردم براى حل مشكالتشان به آستان دولت می آويزند 

آزادسازى  قانونی  راه هاى  ذى نفع،  سياستمداران  و 
اقتصادى و خصوصی سازى را می بندند، طبيعی است 
که رقابت اقتصادى شكل نمی گيرد و بهره ورى توليد 
باال نمی رود. نيروى مخالفان رقابت اقتصادى در دهه 
گذشته چنان فزونی گرفته که آهنگ اجراى مهم ترين 
مصوبه و فرمان اقتصادى کشور کند شده و با گذشت 
اصل  کلی  سياست هاى  »ابالغيه  صدور  از  سال   11
۴۴ قانون اساسی جمهورى اسالمی« تنها اقدام موثر، 
قانونی بوده که اخيرا در مجلس شوراى اسالمی تصويب 
شده و به تاييد شوراى نگهبان رسيده است. مادام که 
اقتصادى  منابع کمياب  بچرخد که  پاشنه  اين  بر  در 
در دست برخی نهادها و سازمان هاى ناکارآمد دولتی 
سلطه  داشت.  نمی توان  معجزه اى  هيچ  انتظار  باشد، 
دولت بر اقتصاد، بليه اى است که ملت هاى جهان در 
چهار دهه اخير براى رهايی از آن مسابقه گذاشته اند 
و بدبختانه ايرانيان کماکان به همان راهی می روند که 

فرجامش ونزوئالى ورشكسته است.

تعادل / علت حضور گسترده دولتي ها در تشكل هاي 
بخش خصوصي چيست؟

5۰ درصد پارلمان بخش خصوصي تهران 
سابقه دولتي دارند

تشکل هاي بخش خصوصي قرار است محلي براي 
خصوصي  بخش  فعاالن  میان  تعامل  و  گفت وگو 
در  بخش خصوصي  فعالیت  این  اثربخشي  براي 
اقتصاد باشد. با این منظور عالوه بر تشکل هاي 
اصناف  بازرگاني،  اتاق  دولت 3  بخش خصوصي 
و تعاون را به عنوان بخش هاي غیردولتي ایجاد 
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در  دولتي ها  گسترده  حضور  وجود  این  با  کرد. 
تشکل هاي بخش خصوصي باعث شده است که 
تشکل هاي  میان  شده  مطرح  صحبت هاي  عمال 
بخش خصوصي با نظرات دولتي ها تفاوت چنداني 

نکند.

 نیمي از اعضاي اتاق پایتخت دولتي هستند
خصوصي  بخش  نمايندگان  دولتي  سوابق  بررسي 
چندان سخت نيست. تنها کافي است نگاهي گذرا به 
رزومه اين افراد انداخته شود. بر اساس قانون اعضاي 
خصوصي  و  دولتي  گروه  دو  به  تهران  بازرگاني  اتاق 
تقسيم مي شود. ۴0 نفر از طريق راي بخش خصوصي 
به عنوان نمايندگان اين بخش در اتاق تهران حضور 

دارند و 20 نفر از طرف دولت معرفي مي شوند.
نماينده بخش خصوصي  ميان ۴0  از  در حال حاضر 
دارند.  کارنامه خود  در  دولتي  سابقه  نفر  حداقل 13 
رييس اتاق بازرگاني تهران که قرار است نماينده بخش 
خصوصي باشد سابقه معاونت وزير راه، رياست سازمان 
تامين  سازمان  رياست  مشاور  راهداري،  و  حمل ونقل 
اجتماعي و معاونت وزارت کشاورزي را در سابقه دارد. 
بقيه اعضا هم تقريبا از همين روال پيروي مي کنند. 
حضور وزير سابق بازرگاني، معاون سابق وزير بازرگاني، 
قائم مقام سابق مرکز توسعه صادرات، نايب رييس سابق 
هيات مديره شرکت گروه مالي مهر، معاون سابق ميراث 
رييس جمهور  سابق  معاون  گردشگري،  و  فرهنگي 
تنها  خصولتي  و  دولتي  شرکت هاي  مدير  چندين  و 
اتاق  نمايندگان بخش خصوصي در  از سوابق  بخشي 

بازرگاني تهران است.
در مقابل از 20نماينده وزراي دولتي در اتاق بازرگاني 
تهران نيز 1۷ نفر در حال حاضر مدير دولتي محسوب 
مي شوند و اگر معرفي 3 فعال بخش خصوصي از سوي 

نمي گرفت  صورت  دولتي  نمايندگان  عنوان  به  وزير 
را  بازرگاني  اتاق  اعضاي  از  نيمي  از  بيش  هم اکنون 
فعلي تشكيل مي د هند. دبيرکلي  و  دولتي هاي سابق 
اتاق تهران نيز به عنوان مهم ترين مدير اجرايي اتاق 
قرار  شهرداري  سابق  مديران  از  يكي  برعهده  تهران 
گرفته است. به همين دليل هيچ عجيب نيست که در 
اين دوره شاهد عدم تحرك در اتاق بازرگاني تهران در 

مقابل تصميمات دولتي ها هستيم.
نوشته  بازرگاني  اتاق  قانون  زماني که  در حقيقت در 
مي شد قرار بود که فعاالن بخش دولتي تنها از طريق 
امروز  اما  کنند  پيدا  اتاق حضور  در  دولت  نمايندگي 
بخش  فعاالن  درصد   30 از  بيش  که  هستيم  شاهد 
خصوصي هم با سابقه دولتي به اين سمت ها منصوب 

مي شوند.

 حضور دولتي ها مانع توسعه صادرات
با موضوع  اخيرا ميزگرد مجازي که  رابطه  در همين 
دوره  هشتمين  يك ساله  عملكرد  آسيب شناسي 
فعاالن  و  اعضا  برخي  حضور  با  بازرگاني  اتاق هاي 
اقتصادي برگزار شد.  بازرگاني و تشكل هاي  اتاق هاي 
مجلس  معادن  و  صنايع  کميسيون  عضو  ملكي  ولي 
نهاد  مردم  تشكل هاي  اينكه  بيان  با  اسالمي  شوراي 
مثل اتاق بازرگاني بايد از مداخالت دولتي به دور باشد 
از تشكل هاي  به جاي حمايت  مداخله دولت ها  افزود: 
از مشكالت موجود در کشور است.  غير دولتي يكي 
متاسفانه دولت ها به نقش مستقل تشكل ها در بهبود 

وضع اقتصادي اعتقاد قلبي ندارند.
نماينده مشكين شهر در مجلس با تاکيد بر اينكه به جاي 
حضور دولتمردان بايد نمايندگان مجلس به عنوان ناظر 
داشت:  اظهار  باشند،  داشته  بازرگاني حضور  اتاق  در 
مردم  خواسته هاي  کردن  برآورده  نمايندگان  دغدغه 

است و باتوجه به اينكه اتاق ها از تجار و توليدکنندگان 
تشكيل شده است هر دو خواستار رفع موانع توليد و 
بهبود کسب و کار و در نتيجه بهبود وضعيت معيشتي 

مردم و رونق اقتصادي هستند.
نهايت  انتصابي و در  اينكه دولت ماهيت  بيان  با  وي 
ماهيت حفظ موقعيت خود را دارد افزود: بنابراين اگر 
نفوذ و حضور دولتمردان در ترکيب اتاق، پررنگ باشد 
صحبت از رشد و توسعه و رونق توليد و مشارکت همه 
اقتصادي بي نتيجه خواهد  فعاليت هاي  آحاد ملت در 
بود. رجاء واثق دارم در راستاي حذف سايه دولت از سر 
اتاق بازرگاني، با پيگيري ويژه اين موضوع در مجلس 
شوراي اسالمي، اتاق در جايگاه واقعي خود قرار خواهد 
نمايندگان  انتقال  پيشنهاد  ميزگرد  اين  در  گرفت. 
دولت از اتاق تهران به اتاق ايران مطرح شد اما سوال 
اين است که اين موضوع مشكل اتاق بازرگاني را حل 

خواهد کرد؟

 حضور گسترده دولتي ها در اتاق ایران
انتقال نمايندگان دولت از تهران به ايران مي تواند تا 
حدي مشكل اتاق تهران را حل کند. حضور 20 دولتي 
شرايطي را تشكيل مي دهد که هميشه يك سوم آراي 
اتاق تهران به نفع دولتي ها باشد. با وجود اين انتقال 
در  خصوصي  بخش  ديگر  نماينده   20 حضور  امكان 
تهران رنگ  اتاق  ايجاد مي شود و طبيعتا  تهران  اتاق 
و بوي بخش خصوصي بيشتري مي گيرد. با اين وجود 
مشكل در اين است که دولتي ها در کرسي هاي بخش 

خصوصي نيز تكيه زده اند.
در اتاق بازرگاني ايران مساله تا حدي متفاوت است. 
دليل  به  بخش خصوصي-  نماينده  نه  دولتي ها  اکثر 
ساختار اتاق هاي شهرستان- بلكه کارمندان و مديران 
اتاق هستند. در اين ميان حضور پررنگ بازنشستگان 

دولتي نيز کامال احساس مي شود. همين موضوع باعث 
احساس  بخش خصوصي  فعاالن  اکثر  که  است  شده 
کنند که دولت ارتباط نزديكي با اتاق بازرگاني دارد و 

اين تشكل نمي تواند نماينده آنها باشد.

 وضعیتي مشابه در اتاق هاي دیگر
اين مشكل نه فقط در اتاق بازرگاني بلكه در 2 اتاق ديگر 
نيز به شدت مشهود است. انتخابات اتاق هاي اصناف و 
تعاون کامال تحت تاثير سياست هاي دولت قرار دارد و 
اين دولتي ها هستند که از اين اتاق ها به عنوان ابزاري 

براي دستيابي به ابزار خود استفاده مي کنند.
حقيقت  در  که  است  شكلي  به  صنفي  نظام  قانون 
اتاق هاي اصناف نمايندگان دولت در بخش خصوصي 
در  سياستي  چنين  از  استفاده  مي شوند.  محسوب 
کشورهاي ديگر هم مرسوم بوده است اما مشكل اين 
است که اين نهادهاي نيمه دولتي به عنوان نمايندگان 
بخش خصوصي و نه نمايندگان دولتي مطرح مي شوند. 
يعني  خصوصي  بخش  واقعي  نمايندگان  مقابل  در 
تاسيس  اقتصادي  فعاالن  سوي  از  که  تشكل هايي 
مي شوند، هيچ گاه فرصت اينكه خود را در بين فعاالن 

اقتصادي مطرح کنند را ندارند.
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دنیای اقتصاد/ 

Nigel Nicholson :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

London Business School :منبع

دارند  خود  در  ماجراها  آنقدر  خانوادگی  شرکت های 
در  که  مشترکی  افسانه های  به  بتوانیم  اگر  که 
بدانیم ویژگی های  ببریم و  موردشان وجود دارد پی 
به  زیادی  است، درس های  تکرارپذیر  آنها در کجاها 
بقیه دنیای کسب وکار می دهند. به عنوان مثال، این 
برای  مکانی  مرتبط  هم  به  دیجیتال  دنیای  که  ایده 
کسب  وکارهایی است که طبق اصول منطقی و عاری از 
احساسات اداره می شوند، در آن صورت تفکرات اولیه 
می شود.  محسوب  افسانه  یک  قدیمی  ارزش های  و 
پس در چنین دنیایی، احساسات گرم و سنتی گرایی 
است؟  درست  ندارد،  جایگاهی  خانوادگی  شرکت 
خاطر  به  خانوادگی  شرکت های  نیست.  این طور  نه 

نهایت به مدیریت غلط منجر  پنج نقص مخرب، در 
می شوند:

نسل  دو  از  بیش  برای  نمی توانند  عمدتا  آنها   )1
در  که  نیست  تصادفی  این  کنند.  برنامه ریزی 
که  دارد  رواج  اصطالح  این  دنیا  مختلف  کشورهای 

»ثروت بیش از سه نسل دوام نمی آورد.«

2( دیر یا زود، غلیان احساسی از سوی خانواده باعث 
از هم پاشیدگی کسب وکار می شود.

برای  آنها  حضور  که  خانواده  از  خارج  افرادی  با   )3
رشد کسب وکار ضروری است، به عنوان بیگانه رفتار 

می شود.

و  کند  بد،  تصمیم های  معموال  خانواده ها   )4
محافظه کارانه می گیرند.

5( اعضای خانواده تابع نیستند و بد هدایت می شوند.

دنیای  یک  در  هستند.  افسانه  باال  عامل  پنج  هر 
آشفته، ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند نقاط قوت 
این  هستیم.  خانوادگی  شرکت های  منحصربه فرد 
درست است که این نوع شرکت ها به پنج دلیل باال 
از  برای بسیاری  اتفاق  این  اما  بروند،  می توانند خطا 

شرکت های غیرخانوادگی نیز رخ می دهد.

پنج راه به سوی موفقیت

دارند  ویژه  مزیت  پنج  خانوادگی  کسب وکارهای 
موفقیت  سوی  به  راه  پنج  این  طبق  باید  فقط  که 

عکس العمل نشان دهند و فعالیت کنند:

1( مساله جانشینی را یک فرصت بدانند. تغییر نسل 
از  بسیاری  در  نیست.  کشنده  دست انداز  یک  لزوما 
تکثیر  برای  جانشینی  غیرخانوادگی،  شرکت های 

خانوادگی،  شرکت های  در  می شود.  طراحی  رهبران 
چشم اندازهای  ترکیب  با  که  دارد  وجود  شانس  این 
تعهد  یک  طریق  از  قدیمی  چشم اندازهای  و  جدید 
خانوادگی یکپارچه، همه چیز نوسازی شود. یادآوری 
این نکته مهم است که قدیمی ترین بنگاه خانوادگی 
دنیا بیش از 2 هزار سال قدمت دارد )این بنگاه در 
ژاپن واقع است و به تعمیر معابد می پردازد(. برخی 
سال   300 از  بیش  که  هستند  اروپا  در  شرکت ها 
است فعالیت می کنند و بسیاری از آنها سه نسل را 
»تعهد  آنچه  با  پشت سر گذاشته اند. همه شرکت ها 
تازگی« نامیده می شود روبه رو هستند و شرکت های 
هوشمندانه  را  جانشینی  مساله  اگر  نیز  خانوادگی 
بود.  نخواهند  آسیب پذیر  دیگر  کنند،  مدیریت 
رهبران  تکثیر  بدانند  اگر  غیرخانوادگی  شرکت های 
از طریق قوانین جانشینی مسیری به سوی موفقیت 

سازگار نیست، به خودشان کمک زیادی می کنند.

 

افسانههایبنگاههایخانوادگیودرسهاییبرایدیگران

 بازگشت به عناوین 32 یادداشت مدیریتی

شماره   1771    29 تیر ماه 1395



2( بدانند که عشق یک سالح مخفی است. هم تعارض 
بد وجود دارد و هم تعارض خوب. بنگاه های خانوادگی 
می توانند هر دو اینها را داشته باشند. یک نقطه قوت 
می توانند  که  است  این  خانوادگی  کسب وکارهای 
تعارض سازنده داشته باشند و چشم اندازهای رادیکال 
این  به  این  بپذیرند.  پاشیدگی  از هم  ترس  بدون  را 
دلیل است که پیوند خانوادگی به آنها اعتماد به نفس 
می دهد و افراد را به هم وابسته می کند. وقتی تعارض 
تعارض های  بر  و  می شود  تبدیل  شخصی  امری  به 
متمرکز  مالکیت  و  قدرت  پول،  سر  بر  برد-باخت 
اما  می گیرد.  خود  به  زشتی  شکل  چیز  همه  است، 
باشد.  اتفاقاتی  چنین  مانع  می تواند  خوب  نظارت 
چنین  می توانند  هم  غیرخانوادگی  شرکت های  آیا 
رسومی ایجاد کنند؟ مطمئنا این طور است. بسیاری 
از کسب وکارهای بزرگ احساسات مثبت قوی در دل 

خود دارند.

دورتر  اقوام  ژاپن،  در  دهند.  را گسترش  خانواده   )3
خانواده برای کمک به اداره کسب وکارهای خانوادگی 
خانواده  کردن  حرفه ای  می شوند.  گرفته  به کار 
خانواده  از  جدا  رهبرانی  که  نیست  معنی  این  به 
جایگزین شوند، بلکه یعنی تضمین اینکه همه افراد 
کنند.  فعالیت  حرفه ای  استانداردهای  و  کیفیت  با 
وقتی یک خانواده از افرادی غیر از خانواده که وارد 
نکند،  استقبال  خوبی  به  می شوند  کسب وکارشان 
و  کندی  به  باید  روند  این  می شوند.  طرد  افراد  این 
فرهنگ  قدرت  به  همه  و  بیفتد  اتفاق  محسوس 
نفوذ  بنگاه  اعضای  قلب  و  ذهن  در  که  خانوادگی 

کرده پی ببرند و از آن منتفع شوند. همچنین برای 
بنگاه های غیرخانوادگی، یک احساس خانوادگی کلی 
قدرت  باعث  که  است  چیزی  شرکت  فرهنگ  درون 
منسجم بهترین بنگاه های کارآفرینی شده و به آنها 

کمک کرده به کسب وکارهای بزرگ تبدیل شوند.

بنگاه های  بهترین  بگیرید.  تصمیم  هدف  با   )4
و  بگیرند  تصمیمی  می خواهند  وقتی  خانوادگی 
روشنفکرانه  بسیار سریع،  اغلب  انجام دهند،  اقدامی 
که  است  این  آن  دلیل  می کنند.  عمل  واقع بینانه  و 

آنها  می خواهند.  چه  و  دارند  هویتی  چه  می دانند 
)یعنی  خود  ذی نفعان  با  بادوامی  و  قوی  شبکه های 
کارمندان، عرضه کنندگان و مشتریان( ایجاد کرده اند 
سخت  تصمیم های  نفس،  به  اعتماد  با  می توانند  و 
اهمیت  آن  به  واقعا  آنچه  می دانند  آنها  بگیرند. 
خانواده  و  کسب وکار  ماندگار  ارزش های  می دهند 
است. برای پرورش چنین ویژگی هایی، نیازی نیست 

حتما یک بنگاه خانوادگی باشید.

در  مدیریت  بدترین  بشمارند.  محترم  را  فرهنگ   )5

می رود.  پیش  قدرت  و  »منیت«  با  کسب وکاری  هر 
بهترین رهبران کسب وکار در شرکت های خانوادگی، 
اطراف خود را با استعدادهای برتر پر می کنند و هیچ 
منحصربه فرد  مسوولیت  آنها  ندارند.  رقابت  از  ترسی 
نظارت  خانوادگی  شرکت های  در  می دانند.  را  خود 
نظارت  این  اما  است،  از شرکت های دیگر  پیچیده تر 
طوری قابل تنظیم است که تضمین می کند خانواده 
انتخاب تصمیم ها طبق  با یک صدا سخن می گوید، 
استانداردهای حرفه ای صورت می گیرد و تصمیم های 
استراتژیک با اهداف مشترک و صریح کسب وکار قابل 
مسوولیت  از  قدرتمندی  اینها حس  هستند.  هدایت 
بزرگ تر  جوامع  با  را  اصولی  روابط  و  اجتماعی 
تنها  شرکت  فرهنگ  بنگاهی،  هر  در  دربرمی گیرند. 
در  که  است  رقابتی  مزیت  بی مانند  و  پایدار  منبع 
در  زیادی  خانوادگی  شرکت های  است.  شما  اختیار 
این اصول هستند؛  نمود  سراسر دنیا وجود دارد که 
عمرانی  شرکت  آلمان،  هنکل  مانند  شرکت هایی 
 )Murugappa( ویتس انگلستان و گروه موروگاپا
و  سازگار  قدرتمند،  کسب وکارهایی  اینها  هند.  در 
از  هوشمندانه  که  می شوند  محسوب  اخالق مدار 

مزیت های خانوادگی خود استفاده می کنند.
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